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Editorial
Fa 46 anys que nosaltres sortírem del Seminari. Era l’any 1967, i
durant els 13 anys que hi residírem ben poques coses es mogueren en
aquella gran casa. Però, què degué passar en el curs posterior (19671968) que provocà tants de canvis en tant poc temps?
Aquesta és, doncs, la finalitat específica del present número: esbrinar
quins foren el canvis produïts, quina filosofia els emparava i quins
factors els promogueren.
I qui millor per explicar-ho que els propis protagonistes?
Així, doncs, aquest va ser el motiu que ens dugué a pensar en Don
Pau Oliver, el rector que substituí Don Pere Sureda que havia exercit
aquest càrrec des de l’any 1960 al 68. D. Pau és, per tant, el
personatge de la secció “El nostre convidat”.
Obrim també la revista amb un article molt adient a la temàtica
especial d’aquest número, un article d’en Teodor Suau, expert en el
coneixement d’aquest període del seminari, i que ens ofereix un
excel·lent i meditat estudi sobre aquesta qüestió, una anàlisi
sociològica/eclesiàstica dàquell moment.
Hem volgut també conèixer l’opinió i la forma com reberen els canvis
aquells seminaristes que durant diversos anys havien viscut dins un
ambient de seminari tradicional, entès com “institució total” (l’article
de’n Toni Bennasar és una mostra de l’ambient que es respirava
aleshores). Amb aquesta finalitat organitzàrem una taula rodona, a la
rectoria de Binissalem, amb la participació de Joan Escanelles, Bernat
Fortesa, Llorenç Lladó, Jaume Mas, Miquel Monroig i Tomeu Ripoll.
Fou una taula rodona extraordinàriament dinàmica i aclaridora.
Les estadístiques estan de moda. De tot s’han fa una estadística, que
naturalment no ho explica tot, però no dubtam que pot ser ben
simptomàtica i, en el nostra cas, ben reveladora. En Tomeu Moll,
utilitzant aquest mètode, ens mostra que del curs 1967-68 al següent,
el seminari major perdé en un sol curs gairebé la meitat de
seminaristes. Quines foren les raons?.
I naturalment no podia faltar-hi tampoc el testimoni del nostre
condeixeble i bon amic Tomeu Fons qui, durant els anys 68-71, va
exercir com a majordom del seminari. Per aquest motiu ens dirigírem
a Felanitx per entrevistar-lo.
Aquests són, doncs, els escrits que fan referència al tema nuclear
d’aquest número de la revista.
Però, com ja és costum, demés d’això mantenim sempre l’estructura
normal de cada número amb totes les altres aportacions de
condeixebles i d’amics que també passaren per aquella casa de Son
Gibert.
Esperam que aquest número us resulti, alhora que clarificador, també
agradable.
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Per començar…
Maig 2013

Espècie de revista, butlletí o lo que sigui

nº 32

LES RAONS D’UNA DESFETA
Teodor Suau i Puig

E

m sia permés començar la meva reflexió agraint al
benvolgut Toni Bennassar la convidada a escriure en
aquesta revista. En temps de crisi, allò que més pateix
és la dimensió cultural de la societat. Vet aquí, si no, el
nombre alarmant de publicacions que desapareix sense que
gairebé ningú se n’adoni. Ho consider trist. Per tant, mantenir
un lloc obert de pensament, diàleg i trobada sobre la nostra
realitat, em sembla no sols valuós sinó d’agrair. I és el que
vull fer amb el present article.

Començaré justificant el títol i delimitant allò que vull pensar: l’any 1961 vaig
entrar al Seminari de Mallorca; hi vaig trobar entorn dels cent vuitanta seminaristes
majors. Sumats els del Seminari Menor, arribàvem a més de tres-cents. Vint anys
després, essent Rector del Seminari Major, en acabar el curs 1980-1981, quedaven dos
seminaristes a la comunitat. A l’octubre en començaren tres més. Quan vaig acabar el
meu rectorat, l’any 1990, hi havia entorn de trenta quatre o trenta cinc seminaristes.
D’aleshores ençà, aquest nombre ha anat minvant fins arribar als quatre que ara són.
Aquest fet, viscut en primera persona per mi i per la meva generació i la que ens segueix
immediatament, és el que anomèn “desfeta”. Perquè l’entenc com a dissolució molt
ràpida d’un univers que fou el nostre, la gravetat del qual és manifesta i que no hem
pensat encara amb prou objectivitat.
Vet aquí, doncs, el fet que vull considerar en aquest article.
I d’aquí em ve la necessitat de delimitar-lo amb cura.
No em referiré al fenomen concomitant de les secularitzacions de preveres, tan
significatiu també per comprendre els temps que actualment vivim en la societat
mallorquina i en la Diòcesi. Que tampoc ha estat prou pensat i contrastat, segurament
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perquè hi ha molta sensibilitat a flor de pell i perquè tenim tots una mica de por a les
seves raons, causes i conseqüències. Tant des de la perspectiva dels qui triaren un altra
camí com dels qui ho hem viscut des de dintre de la institució. Esper que tinguem el
coratge qualque dia de poder-ne parlar “sine ira nec studio”. Però jo no ho faré aquí. Em
centraré a la pregunta: què ha succeït perquè en tant poc temps, es passàs d’un nombre
exagerat de seminaristes a una xifra igualment exagerada per insignificant. Naturalment,
i no cal dir-ho, em límit sols a oferir algunes pistes; ni totes, ni amb pretensió de deixar
tancat el tema. I començ.
1.- La circumstància a l’interior de la qual es genera el fet.
No tenc espai per aportar una anàlisi exhaustiva de la situació social, política i
religiosa de la Mallorca d’aleshores i de l’Església que hi viu, necessària per entendre un
fenomen tan complex com el que ens ocupa. Però hi ha algunes coses que em semblen
fonamentals i que cal tenir en compte.
La societat dels principis dels anys seixanta era la nascuda de la guerra civil,
modelada pel règim que havia guanyat i que l’any seixanta-u, precisament celebrava els
seus primers vint-i-cinc anys d’existència. Una societat autoritària, formalment religiosa,
gens secularitzada, que iniciava el procés d’industrialització, sense institucions
democràtiques, esporuguida i fortament reprimida per la ideologia dominant. Encara no
era possible, a causa d’aquesta repressió, l’eclosió dels dinamismes de tota mena que
anys després desembocaria en la crisi del règim i en l’arribada de la transició, que va
haver d’esperar la mort del Dictador. En el temps que ara parlam tot això era prou
enfora. La relació de l’Església amb aquest tipus de societat pot ser definida per mitjà de
la categoria d’integració. Vol dir que exercia el paper que el règim li havia assignat: la
funció de control ideològic/cultural/simbòlic de la població. I ho portava a terme sense
problema. El Seminari constituïa un reflex molt real d’aquesta circumstància: estava
pensat per produir els quadres dirigents que havien de mantenir, preservar i perpetuar la
situació. El nombre de seminaristes només s’explica (des d’una perspectiva sociològica)
a causa de la demanda que el “mercat de treball” oferia als futurs clergues. Altrament, no
sols hauria estat excessiu sinó impossible. Em sembla que aquest és l’horitzó hermenèutic
que permet entendre tot el que passava llavors i va passar després. Des d’ell es pot
entendre amb major claredat el contingut i el significat del Seminari de Mallorca, l’edifici
del qual encara no estava acabat del tot en la seva enormitat però que no bastava per
acollir les vocacions que tocaven a la seva porta.
La major part d’aquestes provenien de la ruralia de Mallorca i de les classes
populars. Els alumnes originaris de famílies de la burgesia alta i mitjana, eren molt pocs.
Hi ha una raó, que es desprèn com a conseqüència immediata del que acabam de dir: la
mobilitat social a l’interior de la societat espanyola i mallorquina gairebé només es
vehiculava a través de la institució eclesiàstica. No hi havia més mitjans. Quan un al·lot
era considerat pel mestre o pel rector del poble dotat per a l’estudi, aleshores i a la
primerenca edat dels deu anys, hom el portava al Seminari. On, gracies a un sistema
d’ajudes molt ben organitzat, podia estudiar sense que costàs massa o a vegades gens a la
família d’origen. Això era bo per a l’Església, perquè li proporcionava els quadres
necessaris per exercir el seu rol. I era bo per a la societat, perquè obria possibilitats per a
molts dels seus membres, altrament impossibilitats d’ascendir mínimament en l’escala
social. I feia que la cultura superior no restàs exclusivament en mans de les classes altes,
4

úniques que tenien prou doblers per enviar els seus fills (les filles que estudiaven eren
poques) a Barcelona o Madrid, més tard a Navarra. L’estranger en aquell temps no
existia. Recordem que a Palma no hi havia cap centre universitari i només una Escola de
Comerç i la de Magisteri fundada per Madre Alberta. Els col·legis privats eren més
nombrosos que els instituts públics, amb les conseqüències fàcilment imaginables.
La societat en el seu conjunt considerava honorable la professió clerical. Era un
signe de distinció i suposa ascendir en l’escala social: als tonsurats es començava
automàticament a dir-los “vostè” i “vós”, tractament reservat als senyors i als qui
exercien professions liberals, que amb molt poques excepcions eren senyors. El clergat
constituïa en el sí d’aquest tipus de societat un grup ben definit i determinat, desitjable
pel seu estatut econòmic, per la seva influència social, religiosa i cultural, pel prestigi que
assolien els seus membres entre la població. Naturalment, la pressió social, feia que
sortir del Seminari es consideràs negatiu: s’assegurava així que l’eixida de la institució
fos la menor possible.
En aquest context, s’ha de llegir el tipus de formació que es donava al Seminari.
Un internat, on es desenvolupava la vida sencera, fins entorn dels vint-i-quatre anys, quan
es rebia l’ordenació. Els temps de vacances eren pocs i continuaven regulats per la
direcció del Seminari i de la seva ma llarga, els Rectors i Vicaris de les parròquies
corresponents. Una certa contradicció hi era a la base: els qui havien de ser capellans
majoritàriament de poble, preparats per manar i fer-ho sols, vivien tota la seva preparació
en un ambient gairebé monàstic, enfora de ca seva i dels seus, amb un horari ben regulat,
amb una vida que fàcilment es desenvolupava lluny de l’existència real de la majoria de
la gent.
El tipus de capellà que es proposava venia definit pel rol que hom esperava d’ell i
que jo descriuria, lògicament, amb el mateix terme que hem usat en parlar de l’Església
en referència a la societat: un capellà ben integrat en la institució eclesiàstica. Els dos
eixos que sostenien la seva personalitat eren l’obediència i l’espiritualitat, tal i com havia
estat promoguda i formulada en temps del Papa Pius X: l’ “alter Christus”, que posava
la seva vida sencera al servici dels objectius marcats per la jerarquia, tendents més a
mantenir la influència de l’Església en cada lloc on es trobava que a qualsevol altra
missió. La voluntat de Déu s’identificava amb les decisions dels superiors i el seu
compliment definia la santedat del sacerdot. Al nostre Seminari, a diferència d’altres
moments de la història mallorquina, no es donava massa importància a la formació
intel·lectual, de la qual es malfiava l’autoritat. El resultat era la producció de persones
mínimament crítiques a qualsevol plantejament teològic, polític i social que no hagués
rebut l’aprovació de la jerarquia, persones pensades per mantenir l’estat de coses i
procurar acostar els qui se n’allunyaven a la comunitat eclesial. La forta pressió
ideològica/religiosa exercia una especial fascinació en les ànimes generoses del joves
seminaristes, que majoritàriament s’identificaven amb els ideals que hom els hi oferia i
interpretaven tot allò que no quadrava i havia de ser reprimit, amb altres tantes
temptacions que podien allunyar de la vocació gratuïtament rebuda de part del Crist.
Els Cursets de Cristiandat que engrescaren els seminaristes majors i els clergues
joves, donant sentit als seus esforços i il·lusions, en els anys immediatament anteriors al
Concili, són una bona prova dels objectius i dels sistemes proposats com a millors i més
moderns; per altra banda, la seva ridícula repressió per part de la mateixa jerarquia
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subratlla la manera d’actuar d’aleshores i descriu quines eren les fronteres impossibles de
franquejar si no es volia caure en el blasme i la reprensió.
També em sembla un altra bon exponent del tipus d’espiritualitat en vigor la
creació de l’ Institut Apostòlic Juníper Serra per part del Rector Mn. Pere Sureda, en els
temps del Bisbe Enciso. Originàriament pensat per fomentar l’esperit missioner que
vehiculàs l’excedent de vocacions, ràpidament es va convertir en la voluntat de crear una
élite a l’interior del Seminari i del Presbiteri, un grup de joves preveres imbuïts dels
ideals de santedat aleshores presents en la consciència eclesial. Llegir els seus Estatuts és
prendre nota de la millor teologia preconcilar, assumida i treballada pel Rector del
Seminari, que hi expressa el seu ideari de formador... però que no va poder resistir
l’embat del Vaticà II. Val la pena estudiar a fons aquest fenomen, per comprovar el que
nosaltres direm més amunt: la serietat intel·lectual i l’esforç d’acostament a l’evangeli
també en aquests temps, dels quals sovint només es recorden les ombres.
No oblidem, però, el que volem destacar aquí: s’ha de cercar en la forta
identificació entre l’Església i un determinat tipus de projecte social el model de Seminari
existent i és també una de les causes decisives del nombre de seminaristes que hi anaven
a formar-se.
Podem deduir, doncs: un rol clar, socialment reconegut i culturalment valorat. Que
satisfà la demanda de sentit del subjecte individual (conèixer la realitat; un treball eficaç;
ser reconegut pel col·lectiu on es viu; estimar i ser estimat) i del subjecte social, en el
sentit que hem dit.
Vet aquí, doncs, el que jo crec que són algunes de les raons que poden explicar la
circumstància on es desenvolupava l’acció de l’Església mallorquina en aquell moment
històric.
Però es tracta d’una perspectiva exclusivament sociològica. Per tant, parcial: tot
punt de vista és sempre i per definició la vista d’un punt. Cal ampliar la reflexió per ser
justs i crítics a la vegada. Cal introduir un element nou al que hem dit fins ara. I és el
següent: l’Església, per definició, és la mediació del Regne de Déu. Vol dir això que no
s’hi identifica plenament. I que aquí rau el seu misteri i el fet que sigui considerada un
sagrament. Forma part de la seva essència el ja i l’encara-no. És santa (“casta”) i a la
vegada pecadora (“meretrix”). Està formada per homes i dones, imatges de Déu i, alhora,
fàcilment caiguts en la temptació. Ja ho sabem. I molts ho sabem per experiència pròpia.
És un fet: jo no podria formar part de l’Església de Mallorca si aquesta fos una comunitat
de persones només santes, perfectes exclusivament.
També ho hem d’incorporar a l’anàlisi, si volem que aquesta expressi el màxim de
dimensions reals de la realitat. Vol dir això que aquella Església anterior al Concili va
mantenir sempre en el seu sí la Paraula, els Sagraments i la capacitat de fascinar homes i
dones pel seguiment de Jesucrist. Mentre exercia el seu control sobre les consciències, no
deixava de fer possible el contacte honest, transparent i vàlid entre el Déu Amor i la
persona en el col·lectiu que celebrava l’Eucaristia i el Sagrament del Perdó. Els nins,
adolescents i joves que anaven al Seminari, es trobaven també amb la formació
humanista pròpia de la nostra tradició; amb la litúrgia que enriquia i possibilitava
l’experiència de Déu; amb la iniciació a l’oració mental i a la contemplació; a la vida
fraterna amb els companys; al contacte amb el pensament clàssic... A molts i per a molts,
fou una sort. I els encaminà, no sense problemes (però, hi ha qualque cosa interessant que
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no sigui problemàtica?), a una plenitud de vida que altrament tal vegada no haurien
assolit. No significa que el pecat hagi de ser justificat. Al contrari, obliga a una cautela
constant enfront del mal, sabent que mai ens veurem alliberats de la tendència egoista a
fer dels altres un objecte del nostre poder i no l’absolut on es revela el rostre de Déu. Però
ajuda a entendre que no hi ha temps que no sigui susceptible del be i del mal; de la gràcia
i de l’horror. Sense aquesta realitat, l’Església hauria desaparegut. I la distinció no és mai
entre bons i dolents al seu sí, sinó entre germans portats per dinamismes diferents, la
veritat dels quals és l’honestedat davant de l’altra i enfront de la vida. El Seminari que jo
vaig tenir, el mateix que molts dels que llegiran aquest article, tenia moltes mancances,
com hem vist. Probablement, la pitjor fora no haver sabut aprofitar un tan gran nombre de
persones interessants per donar-nos una formació més plenament humana, més a to amb
els grans valors de l’evangeli que després tots hem hagut d’aprendre i davant dels quals
ens hem hagut de decidir. Va tenir, però, la traça de posar-nos en contacte amb les fonts
de la fe, l’esperança i la caritat: amb Déu. A la manera dels temps. Però, i pel que ha
mostrat amb escreix la història posterior, amb la valoració suficient de la llibertat perquè
cada un pogués fer de la seva vida allò que la consciència li demanava. I la llibertat és un
dels noms de Déu. El fet que tan ràpidament es desfés qualque cosa que semblava
inamovible, sòlida, per no dir eterna, sempre segons el meu parer, mostra el moment de
veritat d’aquella institució. A un moment de la seva història, pressionada sens dubte per
la circumstància, probablement a contracor, sempre amb dolor, sense mai haver-ho
previst, ha hagut d’assumir un canvi que no era el seu, perquè li venia imposat. Però que
no li ha impedit cercar, assetjar, deixar-se criticar per la vida. I a poc a poc anar-se situant
al seu lloc, molt més humil, actualment menyspreat i culturalment incorrecte. Més a prop,
com a possibilitat, del cor de Déu.
2.- Esdeveniments que provoquen el canvi social.
En aquest context, doncs, es produïren tres fets de conseqüències llargues.
El primer, d’orde socioeconòmic, específic de l’Estat Espanyol, que feia encara
esforços per sortir de l’autarquia imposada a les acaballes de la segona guerra mundial i
que s’havia vist marginat pels plans de reconstrucció d’Europa: l’inici del creixement
econòmic que la conjuntura política del món occidental propiciava i que el règim de
Franco sabé aprofitar pel seu manteniment.
Fou el temps del turisme i de la immigració, que juntament amb la introducció
d’algunes tecnologies al nivell agrícola (sembradora, segadora, batedora, tractor...)
suposaren un canvi radical en la configuració de la societat mallorquina, eminentment
rural i patriarcal encara, però per poc temps. Foren també els dies del sis-cents, de la
rentadora i del televisor en blanc i negre. Al Seminari, en dos o tres anys, la immensa
majoria dels teòlegs i filòsofs, majors de vint-i-dos anys, es feren el carnet de conduir.
Primer de moto; després de cotxe. Abans, no el tenia gairebé ningú. Un signe del temps.
Els canvis a nivell econòmic aportaren a nombroses famílies mallorquines un nivell de
prosperitat fins aleshores impensable; crearen noves possibilitats a les expectatives dels
joves i propiciaren el contacte amb altres móns, cultures, formes de veure la vida, sobre
tot la sexualitat i l’autoritat, que a poc a poc i malgrat la resistència òbvia de les classes
benestants, s’anaren convertint en cultura de masses.
En segon lloc, el maig francès, amb tot el que això significà d’alliberament de
forces latents, reprimides, però molt presents. Sempre he cregut que el seixanta vuit fou
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l’explosió irada d’una frustració: la dels joves, davant del tipus de societat construït
després de les experiències dures de la segona guerra mundial. I que intuïen el que havia
de venir després, si no hom hi posava remei... i que el temps els ha donat amb escreix la
raó. Va suposar tastar el primat del sentit comú sobre el super jo elaborat en la guerra
freda i la brutal corrupció dels ideals per part dels partits comunistes en el poder; va
suposar la descoberta de la subjectivitat enfront del principi d’autoritat dels qui
dominaven les societats; va fer nàixer un desig de retorn a les dimensions més naturals
del viure, abans de la ideologització, de transformació de la realitat legítim,
malauradament impossible. Però no va passar de bades: va provocar en aquella generació
l’eclosió del sentit de la justícia, del desig de llibertat i democràcia real, amb el Vietnam
al fons. Jo record com vaig viure el que aleshores passava a París: com la victòria de la
violència destructora dels valors perduts per una joventut desnortada... Entre nosaltres,
fou l’inici del contacte amb un món que desconeixíem i que també començava a guaitar
entre les “sueques” de les nostres platges... un món que es mostrava prou diferent del que
ens havien explicat fins aleshores, també al Seminari.
El tercer, d’orde eclesiàstic, fou el Concili Vaticà II.
El Vaticà II fou un esdeveniment qualitatiu en la circumstància que es produí. Tant
per a la societat espanyola i mallorquina com per l’Església.
Venia precedit d’una llarga experiència de patiment en el sí de l’Església: les dues
guerres mundials i l’ambigua/heroica resposta de tants creients; el fet que el nazisme i els
feixismes s’originassin en societats multisecularment cristianes; la nostra guerra civil,
amb la seva infinita crueltat; la consciència cada vegada més estesa entre preveres,
religiosos/es i laics que el vertader missatge de l’evangeli no trobava cap ressò entre els
més malmenats de la societat; l’experiència de les missions, on es palpaven les
conseqüències dramàtiques del colonialisme i l’existència de civilitzacions tan dignes
com l’europea, mantingudes enterament al seu exclusiu servei; la història trista dels
capellans obrers, les condemnes de teòlegs i de moviments que llavors serien els grans
agents de la doctrina conciliar... un allau d’experiències que creaven un doble corrent en
el sí de la institució: el d’aquells qui trobaven que la causa de tots els desastres era la
pèrdua de poder de l’Església en la societat, que calia recuperar sobre tot; el d’aquells
que demanaven una nova forma de relació entre l’Església i el món, del qual hi havia
molt que aprendre, especialment en els seus desitjos de llibertat, justícia, pau.
Precisament per aquesta raó, crec ser objectiu en dir que el Concili va suposar un
esforç inèdit d’honestedat en la jerarquia de l’Església catòlica i de voluntat sincera de
recuperar l’evangeli com a absolut, tant en la formulació de la teoria com en la
organització del sistema eclesiàstic. Pens que es trobaren diverses forces presents en la
vida del moment. Però sense l’aportació de la jerarquia, no hauria estat possible. Una
d’aquestes forces fou el canvi social que s’experimentava sobre tot en l’Estat Espanyol,
causat sobre tot per l’economia; una altra, l’excessiu allunyament de la realitat personal i
col·lectiva de les propostes de l’Església, que obligaven a pagar preus molt alts
precisament als qui més confiaven en ella. Una tercera, la posada en circulació de moltes
idees que fins aleshores no s’havia atrevit ningú a expressar per por a les conseqüències.
Finalment, el desconcert que provocà entre els quadres dirigents la novetat del que
s’anava debatent, proposant, rebutjant, formulant i proclamant finalment fins pels Papes
i Cardenals. Difícilment avui es pot tenir una idea del que significà per a molts d’homes i
dones d’Església i fins a quin punt va influir en la seva vida concreta.
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3.- Les conseqüències de tot això.
Els tres esdeveniments que he citat agafaren desprevinguda tant l’Església com la
societat. Vol dir que ambdues es limitaren a contemplar els canvis sense saber quina
resposta calia donar als reptes que anaven proliferant i que, dotats de la pròpia dinàmica,
configurarien sense retorn el món que s’anava gestant. I que ara és el nostre. I que
acabarien amb l’anterior, fent vera aquella dita: la fi d’un món no és mai la fi del món...
Si hi afegim circumstancialment la mort del dictador i la vinguda de la democràcia i de la
transició, a partir del mil nou-cents setanta-cinc, el resultat és un vertader canvi de model
de societat.
A nosaltres ens interessa una sola perspectiva: la immediata dissolució d’un món,
signe preuat del qual era el nombre de les vocacions. I la conseqüent minva progressiva i
ràpida dels candidats al ministeri, sense oblidar l’experiència de secularitzacions massiva
que es va també produir.
El rol del social del capellà va experimentar una notabilíssima mutació. No era ja
necessari com a element configurador de la nova manera d’establir les relacions socials.
A poc a poc, minvà la valoració social i augmentà el descrèdit de formar part dels
quadres dirigents d’una Església desacreditada per les raons que tots sabem. La voluntat
de ser capellà només es podia i es pot fonamentar en la fe, cosa que abans no era condició
indispensable. La nova vivència de la sexualitat, desproveïda de tabús i sobrevalorada en
una cultura cada vegada més hedonista, presentista i que fa del plaer un fi en ell mateix,
no ajudà gens a l’opció pel ministeri ordenat. Ja no és tampoc necessari entrar en la
clerecia per tenir accés a la cultura. I el reconeixement social s’ha d’aconseguir
individualment per cada subjecte; no li ve donat ni regalat i és una tasca constant. Resta
sols la consciència i la certesa de seguir amb fidelitat un objectiu estrictament religiós,
que arrela sols en l’experiència religiosa. En cas contrari, o quan es produeix la
insatisfacció de l’estil de vida que es porta, hom l’abandona sense gaire problema. Al
menys, pel que fa a la repercussió social de la decisió. No crec que hi hagi avui cap
capellà de la nostra generació que no hagi conegut de prop o de lluny la crisi existencial
en aquest sentit. I cada un l’ha resolta de la manera que ha sabut i pogut. Cosa que
honora aquesta solució i li dona valor humà i evangèlic en la mesura que ha suposat
fidelitat a un mateix i a la pròpia relació amb Déu.
Em sembla que aquí cal cercar algunes de les causes de la “desfeta” de la
que parlàvem en el títol d’aquest articlet. Aprendre aquesta lliçó és el que tenim obligació
de fer sense defallir. I contar-la, perquè se sàpiga. Avui, les coses són diferents. I tampoc
han suposat un creixement de les vocacions digne de ser considerat.
Però això és tema d’una altra reflexió.

Teodor Suau i Puig
Pasqua del dos mil tretze, Any de la fe.
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Dels nostres arxius...
(Arxiu de J. Sancho)

Teologia “conciliar”
La que estudiàvem nosaltres el curs 1964-65
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galeria de

P E R S O N A T G E S
del seminari

DON GUILLEM FIOL I COLOM
Bondat i Harmonia
Joan Darder

NIN I JOVE. SEMINARI
Una pagesa vídua i pobra de vint-i-quatre anys
s’acostava en carro (o diligència) al seu poble de
Valldemossa. Duia el seu únic tresor en braços, un nin que
encara no havia acomplert l’any d’edat. Era en Guillemet
Fiol Colom. La resta eren quatre mobles i peces de cuina
de poc valor. Son pare, de jovenet, havia treballat a Montivideu (Uruguai).
El matrimoni jove havia viscut a “Els Hostalets” (Palma). Mestre Jaume, son
pare, era tramviari i Maria sa mare , una bona cuinera. El fillet nasqué a
Ciutat el 3 de gener de 1918. Son pare morí quan el fill contava vuit mesos
aquell mateix “any del grip” que s’endugué de Mallorca més de mil-cinccents morts.
Na Maria Colom, es traslladà a
Valldemossa, a viure amb sa mare, la
padrina d’en Guillemet. Mai més pensà
en tornar-se casar; viure pel seu fill,
procurar-li una vida bona i santa foren
el seu objectiu que aconseguí en
plenitud. Don Guillem, recent jubilat als
seus 70 anys, respon a “Portes
Obertes”: “Me’n record de les misèries
en que vivíem al principi. L’exemple de
ma mare, la seva santedat, va influir en
la meva vocació sacerdotal”. En aquella
casa llescaven les sopes ben primes. I
na Maria per aconseguir-les i pujar bé el
seu fill es llogà de cuinera a ca’l senyor
Antoni Llorenç (Valldemossa) i a can
Balaguer de Ciutat. En aquest lloc
(conegut avui com a Casal Balaguer)
don Guillem va poder entrenar-se en la
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música, la seva afició més definida, segons pròpia afirmació. El seu ídol
d’infància fou un vicari de Valldemossa que, confessa el mateix sr. Fiol:
“tocava molt bé l’orgue, i a mi ja m’agradava molt la música. Aspirava a
ésser com ell”.
Orfe de pare, ingressà al Seminari, amb deu anys, acompanyat per sa
mare, el senyor Antoni Llorenç i la seva esposa. Aquell any 1928, al
Seminari de Mallorca hi havia 252 seminaristes matriculats: 187 interns, 29
externs o migpensionistes, 16 pertanyents a instituts religiosos i 20
preparats fora del Seminari per a l’Ingrés o primer any de Llatí. En Guillemet
prometia, era viu, agut, llesterró i molt bon allot
‘Bruno’ Morey i Pere Fiol, aleshores seminaristes valldemossins, el
volien fer enfadar dient-li que ell no era valldemossí sinó d’Els Hostalets.
Tampoc érem tan originals nosaltres, els anys de Seminari i/o de preveres,
amb les discussions o bregues per qüestions fútils i sense transcendència!
L’Església s’ha perdut moltes vegades cremant-se les celles per temes que
no van ni venen. Al Butlletí Oficial del nostre bisbat, l’arquebisbe-bisbe
Miralles transcriu una ordenança del bisbe de Puy (França) que exigeix als
capellans que li sollicitin permís abans de comprar-se una moto o un
cotxe(!) [B.O.O.M. 74 1935) pp 122s].
Don Guillem no va perdre el temps. Alumne aplicat i piadós. Reconeix
que al Seminari del seu temps hi havia una disciplina bastant quadriculada i
rígida,... encara que va ser com una gran gimnàstica, a la qual deu molt
Als pocs mesos d’haver ingressat
mor el bisbe Llompart (9.12.28), i el
seminarista Guillem Fiol visita les
despulles del bisbe al Palau i escriu “sols
record que era un senyor amb una cara
molt llarga”. Un altre menys delicat o
més realista hagués dit “molt lleig”,
encara que fou, a Mallorca, un bisbe que
estimà i fou estimat pels capellans. No
era de la colla del bisbe Campins. Fou
qui tingué la iniciativa de dotar la Seu de
vitralls, en ocasió del 7è centenari de la
Conquesta, encapçalant la llista de
donatius.
Fou
generós
amb
els
seminaristes i els pobres.
Aquell seminarista filòsof i teòleg
Guillem Fiol, més valldemossí que
ciutadà, no perdia el temps ni durant el
curs ni en les vacances. Guanyà almanco
quatre premis al Certamen “CientíficoLiterario”. Un va ser “Catalogación de
documentos de alguno de los archivos de
la Diócesis con notas o transcripción de los principales” (1936); l’altre,
“Sigilografía y heràldica mayoricense no episcopal” (1937 y 1939). No he
pogut verificar el de 1935.
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El seminarista Fiol Colom no tenia “enxufes” especials, sí que tenia
moltes habilitats, era un manetes amb l’electricitat, rellotges i maquinetes,
però era bon allot, ben plantat, educat i pietós, qualitats que feren d’ell un
bon patge de l’arquebisbe Miralles.

VIDA PARROQUIAL
Don Guillem es ordenat prevere el 1940 i el primer nomenament és de
vicari de Sóller. A Sóller era el més jove de deu capellans. Lo clàssic d’aquell
temps: culte, els oficis, els funerals. Comença a treballar a l’Acció Catòlica,
en les branques de dones i nins, anava a ‘fer catecisme’ per les barriades.
El nomenen notari eclesiàstic de Sóller, una praxi que aniria molt bé
reprendre a la Part Forana: que hi hagués dos o tres preveres (Manacor,
Inca i Calvià, per exemple) que poguessin legalitzar la documentació a
aquests llocs sense haver d’anar a la Cúria de Ciutat. Al començament de
l’estada a Sóller li pisparen una mensualitat, ja de per si ben magre.
Dóna una passeta més, sense sortir
del redol (Valldemossa-Deià-Sóller), i va de
rector a Deià (1943-49). Aïllat, però
acompanyat sempre per sa mare i a
temporades ja per la seva cosina Margalida
Morey Colom, llavors de quinze anys. La
mare vetllava tant per la virtut del jove
rector que no consentia que la cosina entràs
al seu despatx i volia que digués “tio” al
“cosí” capellà. Les distàncies verbals tenen
el seu efecte... A vegades, no en aquest
cas,
el
contrari
del
pretès.
Les
comunicacions eren molt dolentes i els usos
i les modes tancats. Havia d’anar a Sóller a
peu i amb capa i capell. Predicà el sermó de
la Càtedra de sant Pere al Seminari (1946).
El bisbe Hervàs o el seu canceller mn.
Sebastià Gayà veuen en don Guillem un
home tractable, no impositiu i acollidor i el
traslladen de regent a Ses Salines. El càrrec de regent era molt delicat:
solies tenir davant un rector vellet, malalt o gelós, la seva ‘camarilla’ que
veien que tenien els dies o els mesos comptats i es movien i engronsaven
més de l’habitual. Es trobà allà amb el rector i el vicari vell de “Sa Farinera”,
un tàndem difícil. Don Guillem, a qui la música li cantava dins l’ànima, formà
un cor parroquial i donà vida a les celebracions. Organitzà un equip de
futbol. Prestà gran atenció als malalts i al confessionari i a les diverses
branques de l’A.C.
SUPERIOR I PROFESSOR DEL SEMINARI
De la Part Forana es cridat a Ciutat (1952) on ja hi farà vida i mort
(-1993). El clero, a vegades, fa com els gitanos que ascendeixen un o dos
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graus als guarda civils. Si veuen a un cabo li diuen “mi sargento” o “mi
brigada”. Així els qui oficialment són “prefectes” els deiem “superiors” i als
“subprefectes”, prefectes. I així, tothom content i ...
El 1952 rep el càrrec de prefecte de disciplina del Seminari (vulgo dicto
‘superior’). Me consta que a una reunió de capellans el votaren com el millor
superior del Seminari del nostre temps. Jo no hi era, però m’ho ha contat un
assistent i m’afegesc a aquesta votació, tot i que som mancat de dues grans
qualitats seves: la música i l’habilitat manual. Tenc dues anècdotes que me’l
fan entranyable. (1) Vaig suspendre, per mèrits propis, el solfeig del primer
curs. Presidia el tribunal don Bernat Julià. Don Guillem Fiol va veure la meva
vergonya i dificultat que després em va dir: “Darder, no passis pena, estudia
pel setembre la 22 i la 32 i ja veuràs que t’anirà bé”. (2) En Bartomeu
Bennassar em castigà un dia a “besar la mà al senyor Moncadas’ per haver
trencat el silenci dues vegades en un dia. Jo no hi podia donar passada, vaig
complir el càstig, però aquell vespre no podia dormir i plorava com un nin
sense consol (11-12 anys). Ell que ‘guardava el dormitori’ se m’acostà i em
tranquillitzà. Altres companys m’han confiat que va ser un vertader ‘pare’
per a ells. La seva “cosina-neboda” Margalida reconeix, després d’una vida
prop d’ell que va ser un pare i un germà exemplar.
Per servir de prop els seminaristes es traslladà amb sa mare i sa
cosina Margalida al carrer de santa Clara (devora el Seminari Vell) i quan es
fa al trasllat a Es Vivero, lloga una casa allà, al carrer del Crèdit Balear.
Fou
professor
primer interí (1957-59)
i després catedràtic per
oposicions de Matemàtiques, Ciències Físiques i Naturals (195965). Era més home de
Ciències
que
de
Lletres. No són les
Ciències el meu fort i
no puc jutjar; però era
un professor que es
preparava, no perdia el
temps i aconseguia
ensenyar lo poc que
permetia l’horari assignat.
Respectava als alumnes que, amb la blana crueltat que els és pròpia,
comptaven les vegades que, en una classe deia ‘eh?’. Passava les 80. He
descobert fa poc que jo també tenc aquest mot de vici.
Mai havia vist sortir d’un cotxe tan petit un home tan gran com quan
don Guillem sortia d’aquell cotxet italià, Isetta, de forma parescuda a un outortuga i que s’obria per davant, enduent-se el volant quan obria la porta.
Una prova més de la senzillesa i austeritat del sr. Fiol.
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Don Guillem no va ser mai un “progre”, ni un “arriscat”, ni un
‘integrista’, ni de cap facció, perquè era massa profund i sensible, molt humà
i cristià, molt harmònic en els registres de la seva espiritualitat. També s’ha
de dir que no aprofundí estudis superiors en les matèries religioses ni tingué
experiències directes a l’estranger. Però, encara que hagués comptat amb
aquestes dues notes més, l’orgue mai hagués sonat dissonant. Duia dins ell
l’harmonia. Era un home equilibrat i ponderat. Obert a l’amistat i la
confiança
Dirigí diverses vegades Exercicis Espirituals als seminaristes (1956,
1957 i 1959) i recessos a les dones d’A.C. i a religioses.

RÀDIO POPULAR
El sr. Fiol no podia passar desapercebut per un bisbe que miràs de
cara als seus capellans. El bisbe Jesús Enciso el fa director de la comissió
diocesana de Radiodifusió (1958), per encomanar-li l’any següent la
fundació de l’emissora diocesana “Ntra. Sra. De la Salut” que s’aniria
convertint en Ràdio Popular i en Cadena COPE. Ja me teniu a don Guillem
amb màquines, cintes, discs, micros... i sobretot un equip de persones
entusiastes, que volen que una veu fresca i càlida, lliure i sana parli de la
vida i de l’Evangeli sense rues. Entre aquests voluntaris companys nostres hi
hagué en Toni Pol Marcús, en Joan Pla, en Jeroni Fito, en Pepe Cabrinetti, en
Gabriel Rossinyol, en Félix Pons, n’Isabel Haro,... Recordam les ‘Rondaies’
amb la veu inconfusible de don Francesc de Borja Moll.
Vet ací dues
anècdotes que el
retraten. (1) Quan
els estudis primitius
estaven als baixos
del Seminari Vell
que donaven a dos
patis tenien molt
prop els escoltes que
solien fer trull. Quan
s’havia de gravar i hi
havia els escoltes,
don
Guillem
els
demanava
amb
bones
formes
“silenci”. Agraït per
la resposta positiva
d’aquells allots, un
dia es presentà amb
una ensaïmada per compartir. (2) En una reunió de Ràdio Popular on hi era
un Fernández Panero es tensaren les cordes i don Guillem alçà la mà amb
força. S’esperava un cop fort damunt la taula; però en aquests segons don
Guillem va tenir temps de baixar-la amb dolcesa.
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VICARI GENERAL
Don Guillem no va ser un “trepa”. Si va arribar a Vicari General (1967-77)
va ser per mèrits propis i per una valoració del bisbe Rafel i probablement
del seu secretari més que particular, mn. Llorenç Alcina. El bisbe Teodor el
mantingué cinc anys més en el càrrec. La història canta prest o tard. L’elegit
era ell; però en un acte d’humilitat realista, reconegué que no era expert en
Dret Canònic. Després el bisbe Rafel li adjuntà mn. Antoni Pérez, com a
ProVicari General. Altres, com don Pepe Sacanell i un servidor no passàrem
de ViceVicaris Generals. El sr. Fiol no era expert en Dret Canònic però ho era
en sentit comú, sentit d’Església i estimava la gent i els seus germans
preveres. En l’amor a la veritat i a la bondat que el caracteritzaven,
reconegué que “els primers documents (del Concili Vaticà II) no ens
acabaven de satisfer del tot... després ho vàrem aprofundir més, i ja va
ésser altra cosa”. Els seus dos gran objectius, a més d’un tracte delicat amb
tothom, foren: (1) l’aplicació pastoral del concili Vaticà II i (2) l’atenció
fraternal als germans preveres.
Un dia, per un canvi de rector d’un poble que no era del gust de tots,
una comissió de feligresos, el visità a ca seva (els baixos que ocupava del
carrer Villalonga, cantonada amb Joan Crespí, com a capellà de les
Escolàpies). La casa retronava de crits. Don Guillem no es va descompondre
i una hora bona després, la gent s’acomiadava d’ell dient: ¨gràcies, don
Guillem, bona nit”.
Hi ha dues etapes com a Vicari General: la primera, a l’antiga, amb
don Rafael bisbe i amb un collega de distinta sensibilitat com era don Antoni
Pérez. La segona amb el bisbe Teodor i amb quatre Vicaris Episcopals
territorials.
El càrrec no l’omplia ni anava inflat amb ell. Els seminaristes li
demanaren quin llibre o autor llegia i els respongué: “Ara em dedic molt a
llegir els Salms”. La fe i l’amor amaraven i donaven sentit a tota la seva
vida, en cada una de les seves etapes.

CANONGE ARXIPRESTE
El 1977 el bisbe Teodor el nomenà
canonge el 1980, dignitat d’arxipreste, el que
seguia al degà. Era una forma de mostrar-li el
seu reconeixement i estima. Sa mare un dia li
digué: “Guillem, encara no t’he vist mai vestit
de canonge”. I ell li respongué, “ma mare, si
demà horabaixa veniu a la Seu, m’hi veureu,
he de batiar un fill del director de Ràdio
Popular”. Un prevere de la Seu reconeix per
escrit: “la seva presència devota i seriosa en
el cor de la Seu, ens estimulava al
compliment feel dels nostres deures amb una
disponibilitat total a suplir sense renou els
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primatxers i organista”. A la mort de mn. Antoni Matheu Mulet (1984), el
Capítol li encarregà tocar l’orgue. El feia parlar amb delicadesa, sensibilitat i
sonoritat orant. Hi ha deixat moltes hores de feina, amb un guardapols,
netejant tubs, ajuntant peces... Ell pressentia que no el veuria totalment
restaurat. Ja el tocaria des del cel.
En un collegi de preveres un tant especial com és el Capítoll de
canonges, que no sempre sap assimilar ni digerir el que és, un collegi
d’iguals amb un president que és un “primus inter pares”, don Guillem fou
oli de reblanir juntes que poden giscar i fins i tot cops i nafres.
Quan passà a canonge emèrit regalà als seus companys de la Seu un
cendrer de vidre quadrat amb els cantons corbats que duien aquesta
inscripció a la base: “BENEIU EL SENYOR, Guillem Fiol, 3 – Gener – 1993”.
Quan tingué més temps lliure llogà una casa a Valldemossa, terra
estimada i especialment ho feu com un regal a sa mare que tant va fer per
ell i tan justeta va anar molts d’anys.

MÚSICA I PINTURA
Possiblement don Guillem ja
cantava salms des del si de la mare,
un cas semblant a Joan Baptista. Ja
he recordat que era la seva afició
dominant, segons el seu propi
testimoni i tan prest es jubilà s’hi
dedicà de ple. Juntament amb mn.
Bartomeu Veny presentà un CD “Els
Orgues a Mallorca” i una cassette
“L’orgue de la Seu de Mallorca”.
Presidí
la
comissió
diocesana
d’Orgues històrics (1977-1991) que
tingué cura de la restauració
d’aquest instrument rei present a moltes esglésies mallorquines. Organitzà
juntament amb el pastor de la parròquia evangèlica alemanya, rvd. Dietrich
Hillebrand, les conegudes Setmanes d’aquests Orgues històrics. Mn. Antoni
Bauzà ens conta com don Guillem Fiol “al finalizar la visita (a l’orgue de la
Seu en restauració) se sentó al órgano y entonces saltó la maravilla:
aquellas flautas, trompetas... sacaron sus sones más firmes, una cascada de
melodías inundó el gran templo catedralicio, surgía entonces el artista capaz
de derrochar fuego, pasión, angustia, alegría, tristeza, pero, en el fondo de
quien, atónito, se dejaba llevar por el artista, quedaba un sentimiento
profundo de paz que D. Guillermo sabía contagiar a cuantos se le
acercaban”.
“Com a músic compongué les peces per a orgue Meditació (1943),
Ofertoris (1983-85), Plany (1988) i Fantasia a Sor Tomasseta (1990), les
harmonitzacions Cirer Florit (1984), Vou-veri-vou (1984), Nadal a Suïssa
(1986) i Himnes de Laudes i Vespres (1985-90), els goigs a la Mare de Déu
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de Lluc (1982) al servent de Déu Sebastià Gili (1989) i la peça per a banda
de música Marxa processional Valdemossa (1983)” (Centre de Recerca i
Documentació Musical i Gabriel Seguí Trobat a Gran Enciclopèdia de
Mallorca, vol. 5, p 327).
El 1977 don Guillem exposà a Valldemossa 28 aquarelles sobre
diferents paisatges mallorquins. La seva cosina Margalida em mostrà els dos
primers quadres que pintà el sr. Fiol: Orient i Banyalbufar, després en
seguiren molts de Valldemossa. Li donà unes nocions de pintura el sr.
Terrassa, que tenia l’estudi prop de la ‘plaça dels Patins’, de Palma. Però ell
tenia una gran sensibilitat i unes mans d’artista, ‘d’àngel’ digué un, que
traslladava la seva pau amable a la bellesa que contemplava i l’empeltava de
serenor sobre el paper.
Dibuixà el llaç de l’ordenació de prevere que lligà les seves mans
ungides amb el crisma com també el recordatori de les seves noces d’or
sacerdotals.

DARRERES PINZELLADES
Don Guillem Fiol duia dins l’ànima i el moll dels ossos el seu ser cristià
i prevere. Tenia un cor que sabia escoltar. Serví constantment hores i hores
en el sagrament de la reconciliació.
Fou Visitador de les Germanes
Agustines de l’Empar. Estigué molts anys vinculat a les Escolàpies, com a
capellà i feia xerrades a les alumnes d’aquell collegi. Director Espiritual de
les allotes de l’Escola Gratuïta del Centre Eucarístic, confés de les
Franciscanes de Valldemossa. Vicepresident de l’obra social del Patronat de
Vivendes Verge de Lluc.
Mai no criticava ningú. Virtut excellent i sublim en un prevere.
Era un home polifacètic, ressaltaven en ell moltes qualitats sense
torbar la humilitat que el feia més amable i accessible. La seva distinció no
estava feta d’afegitons sinó que brollava d’una vida senzilla i amorosa que
s’alimentava de Jesús i la saba de l’Evangeli.
No gaudí de massa bona salut. Patí dels ronyons, de l’esquena (el dr.
René Kovacks el va millorar), havia d’anar molt alerta amb el menjar, tingué
un quist a la medulla, una fístola al taló que el feia coixejar un poc, ingressà
vuit vegades a la clínica..., càncer.
El nostre bon mestre, des del gran sofriment, preludi de la seva mort,
continuava testimoniant i ensenyant: “en arribar a certes situacions, tot ho
relativitzes molt”.
“Oremus ad invicem”, ens solíeu dir vós, don Guillem, quan ens
acomiadàvem. Nosaltres, els vostres alumnes i deixebles, us hem donat molt
bona nota; però des del Cel ens han dit que ens hem equivocat, que Déu
encara us ha afegit un punt més. Per favor, posau-nos el rellotge d’hora.
Joan Darder i Brotat
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De la sexualització a la ludificació
Joan Bauzà
Convé sempre estar atents a la realitat. Donat que la realitat
social és tan mudable, convé posar l’esguard als canvis que s’estan
produint a la nostra societat.
L’anunciat al títol, dóna raó d’un canvi prou significatiu en
aquest moment?
Estudiosos com P. Ortoleva responen
afirmativament.
La nostra generació ha assistit a un dels “boom” més
espectaculars del segle XX: el del sexe. Pensem en fets com aquests: la publicació el
1905 de “Tres assaigs de teoria sexual” de S. Freud, l’aparició farmacològica, primer de
l’anticonceptiu i després del Viagra, l’strip-tease i, en versió celtibèrica “el destape”, els
viatges als cinemes de Perpignà, les revistes pornogràfiques, etc. Tot ajudava a la causa.
Quedava lluny la representació de la dona com deessa antiga o com “madonna” cristiana.
La racionalització seguí als fets. En l’àmbit conceptual, l’etapa nova conduïa a:
1) un nou coneixement del propi cos, i per derivació, del propi jo, 2) la apropiació de la
sexualitat com un element insubstituïble del que és humà, 3) l’ús lliure de la font
suprema del plaer sensual. En l’àmbit sociològic, conduïa al: 1) des-clandestinar la
sexualitat, arribant si més no a la publicització pública, sí al consum del públic, sobre tot
voyeurístic del cos sexual i de la activitat sexual, 2) dis-asociar sexe i reproducció (plaer
sexual i amor, també).
Es fan necessàries dues puntualitzacions abans de continuar: 1) per res aquí es fa
referència a l’ús personal de la sexualitat, el que queda en el si sagrat de la llibertat de
cada persona, 2) no es neguen les virtuts de l’època, també en aquest camp; al contrari,
es reconeixen i s’ agraeixen (ha aportat, per exemple, una nova i millor relació entre els
sexes). Aquí, la mirada és sociològica, i el focus és la sexualitat com “boom” (si no
voleu dir “moda”, digau “paradigma”), com així es podria estudiar el “boom” dels llibres
de cavalleria, o el de l’”amor cortés”, o del “duelo” a mort, referits a altres èpoques.
Alguns pensen que l’etapa està tocant fons, no sols perquè, en la postmodernitat,
res dura massa i tot ha d’acabar per donar pas a una altra cosa, sinó per l’aparició de
contradiccions internes. A una època esplendorosa de la sexualitat com capacitat
alliberadora contra tabús, i a un altra de glorificació de la seva facultat terapèutica contra
angoixes, ha succeït una etapa tipificable com espectacularització de la sexualitat, el que
ha derivat en 1) trivialització del sexe, 2) comercialització del sexe.
Sembla que l’explotació consumística ja no pot donar més de si. Internet ha
aconseguit el que fins fa poc era quasi un impossible: consumir sexe 1) amb totes les
seves varietats, 2) tots els dies a totes hores, 3) a baix cost, 4) en forma privada i fins i
tot anònima (suposadament).
Queda lluny el temps que el sexe quedava lligat al pur instint, ara el lligam és amb
el mercat pur i dur: la nuesa funciona (ven) a la publicitat, l’escàndol sexual funciona a
la premsa. Fins i tot s’ha dit que l’alliberació sexual no ha estalviat la prostitució, sinó
que l’ha potenciada. L’homo eroticus s’ha lligat fortament a l’homo oeconomicus.
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L’homo eroticus ha donat quasi la volta sencera: primer des-nuà el cos, i després
tatuà el cos amb tota mena de piercings i decoracions. Començà l’època consumint
pornografia amb la dita “tot això és sexe”, i l’està acabant amb la de “el sexe no és sinó
això”. L’època ja ho ha donat tot. Ens llega, com problema mèdic, la sida i deixa com
problema legal, la pedofília. De l’època, ens queda una altra cosa: tots hem après a
llegir d’una altra manera la “carn” humana, la nostra època ha re-escrit el cos.
Alguns sostenen que estam entrant dins una altra era. Ja el 1938, Johan Huizinga, a
la seva famosa obra “Homo ludens” posava en relleu la importància del joc en la cultura
humana i defensava que al costat de l’home sapiens i de l’home faber s’havia de col·locar
l’home ludicus. El 1958 fou Roger Caillois que escriví “Els jocs i els homes: la màscara
i el vertigen”.
El canvi de paradigma tampoc seria tan gros. Sexe i joc comparteixen al manco
aquestes dues tendències: 1) la complicitat, 2) la clandestinitat. També coincidirien els
dos en la màquina com instrument d’ús (no sol es fa sexe i es juga tenint vora una
persona, sinó tenint al front un artefacte).
No és el moment d’imaginar les conseqüències de tipus antropològic que pugui
reportar el nou “boom” del joc. Sí que és el moment d’anotar que es tracta d’un veritable
“boom”. La indústria del joc (ordinadors, telefonia mòbil, revistes, puzzles, etc.),
curiosament en aquest temps de crisi, és la que obté el major creixement comercial (9%
anual). Per posar un exemple, el videojoc “Angry Birds” (Aucells Enrabiats), adaptat a
quasi totes les plataformes de pantalla tàctil existents en el mercat, enregistra 500 milions
de descàrregues. Queden lluny els temps de jugar amb “pepes”, ara els jocs més
requerits són els “de vertigen” de situacions extremes de risc i els de “simulació” (o
falsificació) d’identitats (seria el “travestisme” traspassat del sexe al joc), podent arribar
a simular la pròpia vida en els jocs de “Second Life” o existència paral·lela.
Si la hipòtesi que afirma l’entrada de l’home ludicus com forma nova d’estar en el
món és sostenible, caldrà tenir els ulls oberts al nou paradigma. Tampoc no cal defugir
dels aspectes ètics respecte a les seves conseqüències. Sexe i joc són dues constants en la
vida de l’home. Però el que l’home ha construït a partir del sexe i a partir del joc no
sempre ha estat el mateix. L’home del segle XX no ha fet l’amor menys que el del segle
anterior, però sí que: 1) ha pensat més en el sexe, 2) ha gastat més en el sexe.
Cal una lamentació, la que tot “boom”, o exageració socio-cultural, minva el
misteri: és constitutiu del sexe i també del joc el component ultralògic, misteriós. I tot el
que el mercat toca i tot el que per una màquina es fa passar queda ipso facto mancat de
misteri. I quan les dimensions millors de l’home queden privades del misteri, el que
succeeix és més aviat deplorable. I és això que ha succeït: el sexe sense misteri ha
conduit a la banalització, i alerta que el joc ens conduesqui a la infantalització. En un
adult, banalització i infantilització son formes de regressió.
Sexe i joc, en principi, tenen possibilitat de ser dos fronts davant la lògica
dominant capitalista - el gaudi de la gratuïtat contra el guany de l’explotació -, però al
final, els dos, de fet, han sucumbit al mercat. Sexe i joc, per altra banda, han possibilitat
una nova posició de l’home davant la vida en el sentit d’haver proporcionat una nova font
d’energia que millora l’existència. Les avaluacions dels paradigmes històrics mai no són
fàcils.
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MOSSÈN ALCOVER,
UN CAPELLÀ POLIFACÈTIC
Pere Orpí
Tots coneixem, almanco damunt-damunt, la personalitat i l'obra de
mossèn Antoni Maria Alcover. Se li pot aplicar aquell enginyós comentari
que ell mateix fa d'en Tià de sa Real, en el tom V de les seves Rondaies: "És una casta
d'home que, com ell, només en neix un cada cent anys, i casi mai sura”.
Com el famós glosador, mossèn Alcover va surar. Nasqué a la possessió de Santa
Cirga (Manacor) dia 2 de febrer de 1862, i morí a Ciutat, a la casa dels canonges, dia 8 de
gener de 1932, a punt de complir setanta anys ben aprofitats. Aquest any passat, per tant, se
celebrà el 150è aniversari del seu naixement i el 80è de la seva mort, i per aquest motiu es
dugueren a terme una sèrie d'actes i realitzacions que es té ben merescuts.
Vaig tenir la satisfacció de participar en aquest "any Alcover" amb la publicació d'un
esborrany primerenc sobre la seva obra. Es tracta d'un treball que vaig elaborar i presentar
l'estiu de 1961 al "Certamen Científico-Literario" del Seminari titulat L'obra literària de
mossèn Antoni Maria Alcover, tema proposat com a preludi del centenari del seu naixement.
El llibre ha aparegut recentment amb el títol Planter de paraules. L'obra escrita d'Antoni
Maria Alcover, gràcies a l'interès demostrat per la Institució Pública Antoni Maria Alcover,
de Manacor, amb un substanciós pròleg del bon amic Gabriel Barceló Bover, gran admirador
del "canonge de Santa Cirga". No cal dir que els "modèlics" en sou mereixedors d'un
exemplar.
Tal com figura en el títol, faig un estudi més o manco divulgatiu sobre mossèn
Alcover com a escriptor i
filòleg. El dividesc en cinc
capítols: Obra literària, Obra
folklòrica, Obra polèmica,
Obra històrica i Obra
filològica.
A més de l'obra escrita,
àmpliment comentada en el
treball esmentat i que podreu
consultar directament, he
engirgolat per a "Modèlics i
modelicons" quatre notes
esburbades
sobre
altres
aspectes i tasques de la
prolífica
i
apassionant
personalitat
de
l'il·lustre
mossèn.
El rondallaire
Com és de suposar, les Rondaies mallorquines d'En Jordi des Recó i les Contarelles
ocupen un lloc destacat dins els dos primers capítols, atenent al seu valor literari i a la seva
labor de recerca folklòrica. L'aspecte literari és destacable també en altres obres incloses en
diferents capítols, com poden esser, per exemple, els Dietaris de les eixides filològiques.
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La seva prosa és plena de saba de la terra, exterioritza l'ànima d'un pagès de cap a
peus, que estima i enalteix el poble que l'ha vist néixer. Per això les rondaies ens engrescaren
profundament des dels anys de la infantesa, i la seva gràcia i enginy perdura encara dins el
nostre tarannà de mallorquins. Són moltes les persones (com jo mateix) que poden agrair la
seva vocació literària i patriòtica a una descoberta primerenca del món de les rondalles.
El polemista
A més d'un exquisit rondallaire, mossèn Alcover fou un gran batallador, tant d'obra
com de paraula. El seu geni de pagès caparrut li brolla pels quatre costats en molts dels seus
escrits, majorment de caire periodístic. Des de jove féu profesió d'un integrisme radical que
l'embolicà en enceses polèmiques, tant dins l'àmbit religiós com dins el cultural i literari.
Col·laborà de ben jove en publicacions periòdiques de caire tradicionalista, com "El
Tambor", "El Centinela", "El Áncora", "El Católico Balear", "El Siglo Futuro", "La Aurora",
etc. Els seus articles solien assolir un to violent i agressiu, i al mateix temps gràfic i xocant,
car sempre usava un vocabulari ric i expressiu, que despertava reaccions de tota casta.
Molts d'aquests articles furibunds sobre un tema concret foren recollits després en un
llibre. Un dels més exitosos fou Desatinos de un protestante puestos en solfa por un
aficionado al solfeo, del qual se'n feren en poc temps tres edicions. Es tracta d'una autèntica
'catilinària' contra un tal Sancho Gili, que des de Barcelona defensava els protestants de
Capdepera i atacava el vicari Gabriel Artigues. Vet ací alguns fragments de mostra:
"El tal sectario comunicante se desahoga echando disparates y poniendo de tú a la
historia, a la Biblia y al sentido común, que es un horror [...] Abrigo la convicción de que
ha de resultar completamente inútil toda discusión con gente de tal calaña, atajo de
apóstatas y de traidores a la fe que profesaron en el bautismo, y digno, entre otras
cosas, del desprecio más soberano y profundo de todo católico y español [...] A pesar
de todo esto, me decido a coger la pluma y a jalear los disparates del tal comunicante,
para que se vea de qué calibre son los defensores que en España tiene el
Protestantismo, para poner correctivo a la inconcebible audacia del que se exhibe en 'La
Voz del Pueblo', solfear su crasa ignorancia y la estolidez de los que se la pensionan, y
hacerle ver cómo tiene sus quiebras el meterse a escribidor sin encomendarse a Dios ni
al diablo, provocando sin ton ni son al prójimo con retos simplemente ridículos, que, si
se repiten con alguna insistencia, como ha sucedido ahora, han de concluir por agotar la
paciencia del mortal más comedido y apacible."

Un altre llibre destacable és Las cosas en su punto, de 536 pàgines, on defensa amb
les dents certes actuacions del bisbe Campins contra els atacs furibunds del "sacerdote
publicista" Segismundo Pey Ordeix,
"alma de las inverecundas publicaciones 'El Urbión', 'Nuestra Revista' y 'Cosmopolita',
condenado por gran número de Prelados españoles, y hasta por la Santa Sede por
ministerio de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, corifeo de todos los
atrabiliarios, descontentos y mal avenidos con su insignificancia en la Iglesia española,
regocijo de los enemigos más furibundos del Catolicismo en nuestra patria, quienes le
jalean sus desplantes y le ponen los cuernos en la luna, y que ha venido a ser objeto de
reprobación y repulsión para todas las personas sensatas, que aman de veras la religión
y la justicia."

Durant cinc o sis anys, mossèn Alcover es féu càrrec del setmanari manacorí "La
Aurora", on publicava rondalles i mantenia una secció titulada Parla En Revenjoli; escoltau i
oireu, amb un subtítol que canviava cada setmana, sinònim de 'tupada'. Allà donava 'ventim'
a tots els qui alçaven la veu contra la religió o contra ell i les seves campanyes. L'estil
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agressiu, irònic i pintoresc d'En Revenjoli tenia molt d'èxit entre la gent del poble, però és
una llàstima que empràs el mateix llenguatge per atacar persones de tanta cultura i prestigi
com Gabriel Alomar, Joan Alcover o Menéndez Pidal.
L'historiador
La història va ser un dels puntals forts de la formació intel·lectual de mossèn Alcover.
Per espai d'una trentena d'anys fou catedràtic d'història de Mallorca del Seminari, i en les
seves polèmiques aflorava sempre la seva erudició d'historiador sòlid i convençut, capaç de
rebatre qualsevol errada o inexactitud dels adversaris.
A més d'algunes obres sobre història regional, redactà una sèrie de biografies de
personatges destacats de les nostres illes: Ramon Llull, Santa Catalina Tomàs, el bisbe
Campins, Josep Maria Quadrado, Tomàs Fortesa...
Especialment destacable és el Sermó de la Conquista de Mallorca que predicà a la
Seu el 31 de desembre de 1904. Ho féu en la nostra llengua, rompent motlos, ja que des del
1773, per ordre del bel·licós bisbe Juan Díaz de la Guerra, s'hi havia predicat sempre en
castellà. Comença així:
"Una lluyta hi ha haguda, la més heroyca, la més gloriosa, la més èpica, la més
estupenda que registra l'història, la lluyta de l'Occident contra l'Islam, la lluyta de la Creu
contra la Mitja Lluna. Era allò l'esperit de l'Evangeli, qu'es llum, orde, progrés, civilisació,
contra l'esperit de concupiscència carnal y mundanal, qu'es fosca, desgavell, barbàrie..."

És una peça documentadíssima, que no escatima elogis al rei Conqueridor:
"jove, ben jove, però vell de seny, franch, coratjós, sortat, esclau de la seva paraula, ple
de zel per la fe i la justícia, fet aposta per comandar pobles..."

El filòleg
No hi ha dubte que la faceta que més ha distingit mossèn Alcover és la filològica. Ja
des de ben jove donà mostres d'un afecte especial per les paraules i expressions orals de la
pagesia mallorquina. Aquesta predisposició el portà no tan sols a recollir i publicar rondalles,
sinó que culminà en la posada en marxa de la seva obra magna, que mai li agrairem com es
mereix: el Diccionari Català-Valencià-Balear.
El 1901 publicà la Lletra de convit a tots els amadors de le llengua catalana,
convidant-los a col·laborar en l'obra del Diccionari:
"D'aquesta llengua del bressol i del darrer sospir, d'aquesta llengua del cor, d'aquesta
llengua estimadíssima, amb totes les seves variedats del Rosselló, Catalunya, Balears y
Valencia, ab totes les seves evolucions y crexenses del segle XI ensá; de la gran
llengua catalana entesa així, ha d'esser el diccionari que volem fer, qu'anam a
comensar..."

Paral·lelament, pel desembre del mateix any sortí a llum el primer fascicle del Bolletí
del Diccionari, primera revista filològica de l'Estat espanyol. Fins a l'any 1926 se'n
publicaren catorze toms de devers 400 pàgines cada un, llevat del primer que en tenia 600.
Més tard, D. Francesc de B. Moll, continuador del Diccionari, en tragué a llum quatre més.
Allà hi podem trobar nombrosos treballs sobre qüestions i aspectes de la lingüística,
com també els saborosos Dietaris de les eixides filològiques pels àmbits de parla catalana i
23

per l'estranger, i altres ressenyes diverses. No hi manquen alguns apartats més o menys
habituals, com són: Grans Mercès a n-els suscriptors per la crexensa del Bolletí, El nostre
arxiu, Nous corresponals, Col·laboradors qui tenen poca son (els qui havien omplides més
de 1.000 cèdules), Seccions de llenguatge vivent escullides per ferhi cèdules, Crònica de
l'obra del diccionari, Llista de col·laboradors per orde cronològich, Rou del cel
(benediccions de bisbes), Com estam de doblers fets (resum dels treballs lexicogràfics de
cada any), etc.
Encara que normalment els escrits no vagin signats, la majoria porten el segell
inconfusible de mossèn Alcover. Hi podem trobar, entre d'altres, treballs tan científics i
erudits com Qëstions de llengua i literatura catalana, d'unes 350 pàgines, en resposta a un
article de Ramón Menéndez Pidal titulat "Cataluña bilingüe", que defensava la necessitat
d'implantar dins Catalunya el castellà com a llengua oficial. (!!!)
Altres estudis destacats són, per exemple: Antecedents de la llengua catalana, Per
què serveix la Toponímia, Una mica de dialectologia catalana (una 'mica' de 110 pàgines),
La pronunciació llatina entre catalans, etc., sols per citar-ne alguns dels més extensos.
A la seva mort, a inicis del 1932, després de moltes lluites i peripècies, mossèn
Alcover pogué veure acabat el primer tom del Diccionari, iniciat el 1926. En continuà la
redacció i publicació el seu diligent deixeble Francesc de Borja Moll, amb la col·laboració de
la seva filla Aina Moll i Manuel Sanchis Guarner, fins a completar-ne els deu toms l'any
1962.
Els seus contactes amb experts del món de la lingüística, tant nacionals com
estrangers, com l'alemany Dr. Bernhard Schädel, el portaren a organitzar i presidir el "I
Congrés Internacional de la Llengua Catalana", celebrat a Barcelona el 1906 amb la
participació de més de 3.000 congressistes.
L'any 1911 es fundà la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, i mossèn
Alcover en fou elegit president vitalici, fins que sorgiren divergències amb els cappares
catalans i va rompre les relacions amb l'Institut (1917), publicant una sèrie de manifests
violentíssims contra ells, que el deixaren totsol i amb les mans damunt el cap. Aleshores
embarcà cap a Mallorca carregat amb els deutes pendents i la venerable "calaixera" on es
guardava el material recollit. I, malgrat tot, continuà la tasca, demanant ajuda fins i tot al
Govern central.
El trescador
Com ja he insinuat, la seva curolla de recerca filològica i formació científica
l'empengué a realitzar diversos viatges per tots els dominis de la llengua catalana: València,
el Principat, Catalunya Nord, les Illes... Trescava de poble en poble, arreplegant de viva veu,
sobretot de persones velles i d'infants, tot allò que fos útil per a l'obra complexa del
Diccionari: fonètica, vocabulari, formes verbals, dibuixos, etc. Després publicava les seves
impressions en el Bolletí del Diccionari. Vegem-ne una petita mostra:
"Quin pler contemplar de bell nou aquestes estupendes serralades del Canigó! Així com
anam pujant, se despleguen a la nostra vista, rioleres, encantadores, esplendides;
embellexen allà bax Castell y Vernet; umpl els ayres de remors sanitosos el Cadí, que
s'estimba triunfador de les singleres sublims, fecundant cap a Vilafranca comes y valls.
Mentrestant s'amaga'l sol darrera les serralades de ponent, y s'alsen les campanes del
venerable campanar de St. Martí, tocant les Aves-Maries [...]

24

Els treballadors m'obsequien cantant la cansó 'Muntanyes regalades', que sab tot bon
rossellonès, d'una melodia tan íntima i coral que, com un més la sent, més li agrada [...]
El Rector [...] fa venir quatre o cinch dones velles y sis o set minyons, escolanets la
major part. Tots fan un cap ben viu: les dones duen els cabells dins la gentil còfia, de
punt, ayrosament tevellada, neta com les flors; plenes de bondat y... de curiosidat, a
veure que serà això que'ls han de demanar aqueys senyors estrangers, nosaltres; [...] El
Dr. Schädel pren per conte seu els minyons, y jo les velles per la conjugació [...]
M'agradaria sentir lo que diuen y pensen de nosaltres aquexes velles. --Pobre gent!
Deuen dir, venir de tan lluny per sentir-nos dir: 'Jo espii, tu espies, ell espia;... jo espiabi,
tu espiabes, ell espiaba...' Sobre tot, n'hi ha per riure..."

També realitzà diversos viatges a l'estranger, on entrà en contacte amb diversos
professors experts en ciència lingüística que li ajudaren a reforçar la seva formació filològica
i romanística: Alemanya, Àustria, Suïssa, Itàlia, França, Bèlgica, Anglaterra, etc. De tots
aquests viatges en deixa constància detallada en el seu Dietari i en el Bolletí del Diccionari.
El pintor i l'arquitecte
Durant la seva adolescència, alternant amb els estudis, el jove Alcover sentí atracció
pel dibuix i freqüentà l'acadèmia del pintor Francesc Mestre, on contragué bona amistat amb
Miquel Costa i Llobera. Fruit d'aquesta brusca artística són una sèrie de dibuixos i quadres
ben estimables, on predominen els temes religiosos, camperols i natures mortes. Aquest
aprenentatge durà fins als devuit anys, i li fou de gran ajuda per agafar apunts del natural
durant les seves eixides filològiques.
Però on més practicà el dibuix fou en el disseny de projectes arquitectònics per a la
construcció de diverses esglésies i capelles, generalment d'estil neoromànic, inspirat en les
joies romàniques que havia pogut admirar amb ocasió de les seves espigolades filològiques
per les contrades dels Pirineus. Pogué comptar així mateix amb alguns assessors tan
prestigiosos com Antoni Gaudí i Domènech i Montaner.
La primera església que va bastir, la més notable i grandiosa, és la de Son Carrió, que
dirigí en tots els detalls, com podem observar en aquest passatge del seu Dietari (25 de març
de 1900), que no té desperdici:
"Som anats an el camí de la pedrera. El Bisbe donà permís per fer feina en diumenge i
per arreglar dit camí, suposat que ha d'esser per traginar cantons per l'església. El Vicari
convidà la gent, advertint-los
que duguessen una cullera i
una escudella per menjar llet.
N'han comparegut més de
dos-cents
coranta,
entre
homos, dones i al·lots: tots
feien feina, grans i petits,
joves i vells: han feta una
feinada fora mida. Dues
botetes
d'aiguardent
per
beure els homos, no han
bastat per res. Perque hi
hagués llet per tothom, han
duita la de la Torre Nova, Son
Manxo, Son Sureda, Son
Pussa, el Rafal Sec, Sa Carotja, Can Pistola, tres
Grutes. N'hi havia tres
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calderes: hi han posat catorze pans de sopes. Així mateix n'hi ha haguda per tothom,
però no a voler per alguns, perque eren molts, i n'hi havia que duien rusca. No hi ha
haguts desordes, gràcies a Déu. En Martí nostro feia els plats, i perque el botí de gent
enrevoltada no el tirassen o li fessen pegar dins la caldera, estava peu envant peu
enrere. N'hi havia que, com havien buidada una escudella, en volien una altra, i, perque
en Martí no ho conegués, feien l'escudella neta, i per fer-la-hi, fins i tot, n'hi ha hagut que
hi han pixat. Això ja se diu tenir-ne ganes, de llet."

Vet aquí un altre fragment, corresponent al 18 de febrer de 1901:
"Me'n som anat a peu a Son Carrió, i ha plogut casi tot lo camí. He trobats trenta-cinc
carros de Sant Llorenç traginant cantons per l'església i la Vicaria. Són dels
conservadors qui tengueren entreversos amb lo Vicari passat, i deien d'ells que anaven
contra l'Església, i han volgut demostrar que no és així. És estat un acte de desagravi.
[...] A pesar de que plovia i feia un fred espantós, han fetes tres carretades cada carro.
Els carreters han begut per llarg, i se'n són anats cantant, ben xerevel·los. M'han
promès que passat Pasco tornaran, no amb trenta-cinc carros, sinó amb cinquanta, i no
han de deixar ponedor a les pedreres: tots els cantons que hi haja trets, han de traginar.
Les hem promès que los donarem llet i brossat amb sucre, i per molts que en vénguen
no s'ho acabaran."

Altres esglésies que dissenyà foren: la de Calonge, Son Negre de Manacor,
Portocristo, la capelleta de la Trobada de la Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx, la de
la possessió de Mendia i la de la Pedra Sagrada de Santa Ponça. També és idea seva el
finestral de la façana principal del convent de sant Vicenç Ferrer de Manacor, i prengué part
molt activa en el desaparegut convent de les monges manacorines de la Santa Família,
fundades el 1907 i afiliades després del Concili Vaticà II a les benedictines de Catalunya.
El sacerdot
N'Antoni Maria fou el quart de sis germans. Els tres majors nomien Francina-Aina,
Andreu i Martí, i el seguien en Miquel (que va ser un diligent jesuïta) i en Pere Josep. Tenia
un oncle capellà, mossèn Pere Josep Alcover, home lletraferit, glosador i tradicionalista, que
influí molt damunt ell. Als quinze anys entrà al Seminari, on el seu temperament polèmic i
dretà començà a moure abelles.
Als vint-i-quatre anys acabà els estudis i fou ordenat de prevere. Exercí de vicari de
Manacor durant un any, fins que el 1888 el bisbe Cervera el nomenà catedràtic d'Història
Eclesiàstica del Seminari. El 1890 es llicencià en Teologia, i el 1893 en Dret Canònic. El
1895 ocupà la càtedra de Llocs Teològics, i més endavant (1898) les d'Història de Mallorca,
de Llengua i Literatura i d'Oratòria Sagrada, quan el nou bisbe Pere Joan Campins el féu
Vicari General, càrrec que ocupà fins a la mort del bisbe (1915), en què fou elegit Vicari
Capitular "Sede vacante". Altres càrrecs eclesiàstics que assumí foren els de Canonge
Magistral (1905) i Degà de la Seu (1921).
Durant els anys de Vicari General hagué d'analitzar i resoldre un enfilall de conflictes:
"les trampes d'amistançats i polígams, les brutors dels expedients d'anul·lació de
matrimoni, els embulls dels clergues negociants, l'aldèssia (=supèrbia) dels adinerats i
botifarres, la histèria de les beates (i dels beatos), les intrigues de sagristia, les
tendències autonòmiques de frares i ermitans curts de gambals; en una paraula, totes
les anormalitats i desequilibris més o menys relacionats amb qüestions de fe, de moral i
de vida de relació de l'Església." (Francesc d B. Moll: "Un home de combat", pp. 116117)
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Per aquell temps formà part de la comissió editora de les obres de Ramon Llull, que
anys més tard provocaria un llarg i envirmat plet sobre els drets d'edició entre mossèn
Alcover i mossèn Salvador Galmés, dos homes 'geniüts i forts de morro'. La causa, després
de passar per Roma, acabà amb una solució conciliadora a finals de 1923.
No hi ha dubte que essent Vicari General del bisbe Campins fou l'inspirador o
animador de moltes de les iniciatives en favor de la nostra llengua i la nostra cultura, com
queda reflectit a nombroses planes del seu Dietari. Així hi trobam referències, a partir del
gener de 1899, a la creació del Certamen del Seminari en el que molts hem participat:
"Nos digué [el Bisbe] que ell tenia el propòsit d'oferir un certamen anyal en el Seminari,
que se publicaria en els Exàmens de juny, i se faria el dia de la inauguració del Curs, i
així durant l'estiu els estudiants tendrien una ocupació. Aquesta idea és magnífica, i ha
de donar grans resultats." (18 gener 1899)
"Som anats a passejar amb el Bisbe, i hem parlat sobre el certamen pels seminaristes, i
hem determinats alguns dels temes que s'han de senyalar. Troba el Bisbe que qualsevol
dels matriculats en el Seminari ha de poder tirar a qualsevol dels temes o premis, i qui
tendrà cames les tendrà. Els temes determinats són els següents: 1r Una poesia llatina
en dístics a la Mare de Déu de Lluc; 2n Una poesia castellana o mallorquina, també de
tema lliure; 3r Un tros de prosa castellana o mallorquina, també de tema lliure; 4t La
telegrafia sense fils; 5è Les investidures en los segles X, XI i XII: estudiades des del
punt de vista històric i canònic; 6è Restabliment de l'Església de Mallorca en el segle
XIII; 7è Una obra del Bto. Ramon estudiada des del punt de vista apologètic o filosòfic;
8è Una altra obra del Bto. Ramon estudiada des del punt de vista literari." (20 abril
1899)

També hi trobam al·lusions a l'edició (de 60.000 exemplars) de la famosa 'Doctrineta'
que estudiàrem de petits (27 de novembre de 1900 i altres), o als inicis 'in crescendo' de
l'obra del Diccionari:
"He proposat an el Bisbe de cridar jo a la Cúria tots aquells joves qui demostren amor a
les Lletres Mallorquines i proposar-los de donar-nos les mans i aplegar les cançons
populars, fent un aplec complet, i replegar mots i frases en papeletes i fer el Diccionari
Mallorquí..." (28 abril 1900)
"He convocats a ca D. Joan Alcover els literats i són venguts D. Gabriel Maura, D.
Gabriel Alomar, el Governador, D. Estanislau Aguiló, D. Antoni M. Penya, D. Antoni
Frates, en Fèlix Escales i en Mateu Rotger. Los he llegida la circular sobre l'obra del
Diccionari que anam a emprendre. Los ha agradat, i m'hi han fetes observacions molt
agudes i avengudes." (18 novembre 1900)

Com podem endevinar, es tracta de la decisiva
Lletra de convit que mobilitzà una gentada i que donà un
fruit esponerós: el monumental Diccionari CatalàValencià-Balear (altrament dit Diccionari Alcover-Moll)
que tant ens enorgulleix i que cal emprar ara més que
mai, enllaçats en defensa de la nostra llengua enfront de
menyspreus i agressions per part dels qui més l'haurien de
defensar.
Si mossèn Alcover alçàs el cap, no dubtem que
tornaria agafar les corretjades d'En Revenjoli i... en
donaria, de 'branca'!
Pere Orpí Ferrer
S'Alqueria Blanca, març 2013
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REFLEXIONS
Antoni Perelló

eres tu mateix que les havies de
complir. Lògicament moltes vegades,
aquestes converses, derivaven a temes
teològics, morals, socials i, en certa
manera,
eclesials
propagandístics.
Recordem el lema PRO ECCLESIA
PARATUS AD OMNIA; SÓLO ÉL, POR
ÉL Y PARA ÉL (recordau com posava la
mà el senyor rector quan deia aquestes
paraules). Com podeu suposar els
“precs i preguntes” no existien a l’ordre
del dia.

En el present escrit no vull
molestar
a
ningú;
molt
menys
menysprear la seva opinió i manera de
veure les coses. Simplement vull dir lo
que sent i lo que he viscut, tenint en
compte que és la meva opinió, i sempre
cal tenir present que, a mesura que
passa el temps, jo almenys, em don
compte que he perdut molta memòria o
l’he deformada seguint els meus
sentiments. Quasi segur que no som
objectiu. Disculpau-me.

A part d’això, que no és poc, no
vaig notar altre “tic”. Potser n’hi havia,
però llavors era molt innocent, creia en
allò que els nostres mestres ens deien
era la veritat . solament la veritat i res
més que la veritat. Per ventura per això
no vaig veure res més.

Sobre l’ Institut Juníper Serra, he
de dir que jo en vaig esser membre i
vaig assistir a les reunions clandestines
que, de tant en tant, se celebraven a
lloc o banda, a vegades convinguda per
algun o alguns dels superiors.
Les reunions a què vaig assistir
eren com una espècie de conferència,
sobre la vida i obra de Santa Teresa i de
passada qualque vegada sobre San
Juan de la Cruz. El Sr. Rector, sempre
ell i mai per intermediari, ens alliçonava
sobre els temes recurrents abans
esmentats.

Però el motiu que m’impulsa a
escriure aquests mots és voler clarificar
unes frases que en la revista dedicada a
l’Schola Cantorum en Pere Fiol Tornila i
en Joan Parets Serra publicaren i que
era una reproducció de
l’escrit
presentat i llegit a l’acte d’homenatge
que la parròquia de Santa Creu féu a
D. Pedro Sureda dia 28.02.2010.

Tu escoltaves i prenies i feies
teves les idees que et semblaven
pertinents, però com a cosa pròpia i

Si bé és ver que l’esca que
s’emprava per fer-te de l’ Institut era
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PRO ECCLESIA PARATUS AD OMNIA,
almenys, segons el que pens ara,
(llavors desgraciadament no pensàvem,
o no pensava, ja que estaven
adoctrinats en criteris quasi bé
inamovibles, autèntics i vertaders per
se,) crec que és ver que“dins una
societat tancada, com era la nostra, no
era i no és bo crear elits que dinamitzin”
com diuen en Pere Fiol i en Joan
Parets, i sobre tot dins un internat. Crec
que és demencial, fora de tota lògica, ja
que “de facto” suposa la divisió interna.
De cap manera puc estar d’acord amb
aquesta forma de procedir que realment
es va fer.

En el Burundi, no per mèrit
nostre, sinó degut a las circumstàncies
religioses, culturals i sociològiques, no
podíem actuar de cap manera en
concordança amb les coordenades, no
solament que ens havien marcat en el
Seminari, sinó més profundament amb
les coordenades del món occidental on
havíem viscut. Era un altre món,
totalment desconegut i que havíem
d’ intentar entendre, adaptar-nos i fer-lo
nostre.
Ho intentàrem fer, però com
sempre aquí caic i allà m’aixec. Vàrem
fer, segons el meu criteri, bastants
coses bones i també bastants que les
hauríem d’haver fet d’una altra manera.
Però crec que tot ho férem amb molt
bona intenció i pensant sempre en el bé
dels barundi.

Ara bé, en lo que no estic gens ni
mica d’acord és en lo que afirmen “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”.

La pastoral, lo que havíem viscut
i vist en el món occidental no hi esqueia,
era un os fora de lloc, no en parlem de
les formes de fer i actuar que havíem
viscut en el Seminari. El sistema o
l’esquema teològic i moral que havíem
après, baix el meu punt de vista, i crec
que el de bastants dels altres
companys, era contrari a la seva forma
de viure i al seu pensament, amb una
paraula a la seva vida. Vàrem tenir
moltes jornades de reflexió per cercar
com podríem adequar el missatge
evangèlic, no la doctrina eclesiàstica, a
la vida real dels Barundi. De la mateixa
manera els nostres, dic nostres però cal
dir meus, perquè amb aquestes coses
mai es pot universalitzar, pensaments
tant teològics com morals i vivencials
anaven canviant d’una manera molt
accelerada. No en parlem de la forma
de viure. Solament quedaven sense
qüestionar els valors naturals i
evangèlics, no els eclesiàstics.

No, de cap manera. Parl de la
meva experiència, cada un té la seva,
per això lo que pens i vaig a dir
solament és un reflex de lo que jo vaig
viure i de quin era el meu pensament.
Tampoc és ver que els que no anaren a
“missions” va ser perquè no hi
volgueren anar; a algú o alguns no les
hi deixaren anar, en som testimoni.
Quan tractam d’aquests temes
hem de ser seriosos. Tractam de la vida
de les persones, no de les impressions
que algú pugui derivar d’alguns fets o
d’algunes actuacions o paraules. La
vida és l’ara, amb els seus dubtes,
afirmacions i interrogants. Qui la pot
jutjar?, podem jutjar els actes; però la
vida, mai.
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Per això, vull dir que d’infantilisme res de res, de desconcert moltíssim.
Què havíem de fer?, com fer-ho? Ho
intentàrem de moltes maneres, però vull
confessar que a l’hora d’ara encara no
tenc resposta per alguna de les
qüestions
existencials
que
ens
plantejàvem.

I per ser coherent en lo que he dit
abans, no vull afirmar res ni jutjar a
ningú; però si dir que a “parte contra” la
conservació de l’infantilisme que ha
resultat suïcida, segons el meu
pensament, ha estat practicat, i s’està
practicant, per part del clergat, no de
tots, de l’Illa; i no, per lo que jo conec,
pels qui estàrem a Burundi.

Ara bé , el tema no és de lo que
férem o deixàrem de fer a Burundi. El
tema és sobre la continuïtat de
l’ infantilisme que es pot pensar se vivia
en el Seminari. Si hi era o no hi era
cada ú de noltros ho podrà saber
mirant-se a ell mateix. El tema és si el
seguiment de l’infantilisme del Seminari
en el Burundi és la prova de la
desafectació al ministeri sacerdotal
d’alguns que hi passàrem algun temps.

De veres vos he de dir que no
puc entendre com després d’haver
estudiat en el Seminari, (ja sé que com
diu en Jaume Sancho solament
estudiàrem catecisme), es puguin
defensar idees i pràctiques que no son
evangèliques, sinó simplement normes
eclesiàstiques. No puc entendre com l’
Església es fa cada dia més enfora de la
realitat social, més enfora del poble. I
sobre tot no puc entendre com de cada
dia els problemes eclesials siguin
menys evangèlics i mes canònics. Com
és possible,
sobre tot després del
Concili Vaticà II, que la Santa Mare
Església, Eclesiàstica i Institucional,
estigui més endarrerida que quan
estudiàvem? I que els problemes
eclesiàstics siguin els que són? No ho
entenc. Podria continuar amb els
interrogants, però crec que això és un
altre tema que no fa el cas.

Aquí hi cap una altra anàlisi. És
ver que en el Seminari actuàvem com
infants? Seria molt interessant, crec,
dedicar uns quans articles per conèixer
les opinions dels “interfectos”, que som
tots i cada un de noltros.
Amb el meu escrit no vull crear
cap diferència, ni donar o llevar mèrits a
ningú, simplement, com he dit al
començament, m’han dolgut certes
afirmacions. Això no vol dir que no
tenguin raó. Però insinuar directa o
indirectament que la secularització sigui
la causa del seguiment d’aquell
infantilisme, crec que és un poc arriscat,
i sobretot, baix el meu punt de vista, té
molts pocs punts de concordança amb
la realitat. Crec que té altres arrels més
profundes i altres sentiments teològics,
evangèlics i vitals. Per ventura es podria
pensar d’aquesta manera si els
secularitzats fossin només els, o part,qui
hem estat en el Burundi, però quins han
estat els motius dels altres?

Segur que lo que dic es pot
interpretar com un escrit d’autodefensa,
però vos puc assegurar que no és ver,
però sí, com he dit abans, que no
entenc el missatge ni la forma d’actuar
de la Jerarquia.
Crec que haurem de fer pregàries
perquè Déu doni vitamines a l’Esperit
Sant perquè no acabi les forces i estigui
sempre en plenitud de facultats, perquè
a vegades pens o que està de
vacacions o que està esbraonat.
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Veus dels qui són fora

Des de L’Havana

Joan Sunyer i Ramos

En Jaume, fa temps, em demanà una col·laboració per la revista. Maldecaps
i altres herbes han fet que el seu encàrrec quedés casi oblidat.
“Com comprendràs”, que diria Don Tomeu, hem tingut una dosi d’ocupacions,
aquí, a Cuba, que en altres indrets no heu tingut. I això ha condicionat la nostra
rutina, afectat el nostre dia a dia.
Els nostres cinc sentits han estat pendents, i estan, del que passa a un país
germà, i del que passa aquí. Darrerament, d’un temps cap aquí tenim informació
permanent, nit i dia, del País germà. Ininterrompudament. Recordeu el dies en que
en Franco estava, corpore insepulto, al palau Real ? Idó això, i molt més. No és
un tema que ens deixi indiferents el què passa en al país del que estic escrivint. El
que fou l’antiga Unió Soviètica vers Cuba, ara ho és aquest país.
Afegiu al llistat, el papa que renuncia al seu càrrec... A una senyora tota
desconsolada, de no dir, a una senyora de missa i comunió diària, l’hi he explicat
que els miracles que fa un papa quan encara no s´ha mort, no els admet la Sagrada
Congregació per beatificar-lo en vida... ella, ben convençuda que el papa Benet ha
fet un miracle, ella ja hauria posat tota la maquinaria en funcionament. Si ha
costat trobar acomodo per un papa que ha renunciat, com el tractarien, com aniria
vestit, on viuria, si podia seguir celebrant missa (sic)... com ens arreglaríem amb
un papa viu en procés almanco de beatificació?
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La renúncia del papa Benet sorprengué al meu cardenal d’excursió per la part més
oriental del País, però partí, caixes destrempades, cap a Roma, no fora que arribés
tard, donava la sensació que tots anàvem a votar. Avui, després de la missa del
cementeri he consolat un senyor, un home no una dona, que estava molt trist i
decebut, perquè l’Esperit Sant, no havia elegit al Cardenal Jaime, si era el millor,
infinitament millor que el cardenal d’Argentina, jo li he respost que, segurament
l’elegirien en pròxims conclaves, pensant per jo mateix, que al pas que anem no
guanyarem per comprar el que es necessita per tenir fumata blanca, atès que ara per
fer fum empren dues xemeneies.
A tot lo dit, afegiu que estem en Quaresma, que estic a punt de marxar a Roma,
que ja som gran, que això és Cuba, no vos serà difícil, entendre que vaig un poc
passat de voltes. I per acabar les lamentacions, ahir vaig acomiadar el que durant
molts temps ha compartit amb mi moltes tasques de la parròquia, com és ara
l’administració, la comptabilitat, el manteniment de la casa, etc. És molt dolorós
viure la experiència, cada dos per tres, de veure feligresos que deixen el país
cercant una manera de viure un poc millor, assistir a una sortida, com en diuen
ells “que salen definitivo”, en poques paraules, que marxen per a sempre...
en aquest cas era tota una família, sense cap dubte de les més properes, pares i
fills eren grans col·laboradors i molt amics meus.
L’altra dia llegia no sé a on, però em vaig guardar l’escrit, un article encapçalat
amb aquestes paraules: “La verdad dura y pura”, i continuava amb aquestes
retxes: “¿De dónde sale el dinero que circula por el bolsillo de cada cubano?
Del robo, de la especulación y del mercado negro, no hay otra respuesta possible,
signava l’escrit un tal Diego Alberto Cairo, a L’ Havana, amb data | 18/02/2013.
Tenint, present, per un cantó, que un tècnic professional, treballant unes 40 hores
setmanals, té un sou, aproximadament, de 465 pesos moneda nacional, al canvi uns
35 dòlars americans, cada més, i per l’altre cantó que està més que demostrat
que una persona no pot viure a Cuba amb unes entrades per sota la suma de 1877
pesos moneda nacional. Com es poden arreglar per fer-se al complement ?
Un vellet a qui nosaltres ajudem un poquet, té una pensió de 150 pesos mensuals,
o sigui un poc menys de 7 euros mensuals, com pot viure ?
Aquí és on hem de cercar explicacions, o més que explicacions solucions. Per prest
tenir un país on no sigui necessari emigrar o cercar, per camins sense sortida, per
poder viure dignament. Es fan esforços en aquest sentit, però no sé si seran
suficients.
M’agradaria que els responsables del País encertessin en els seus plans de
regeneració econòmica. Crec que l’església de Cuba no pot ser simple observadora
del que passa, hi ha de posar la pell.
Joan Sunyer, L’Havana, 17 de març de 2013.
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Des de Burundi

El bruixot
de la tribu
SSeebbaassttiiàà SSaalloom
m
(Per als condeixebles, a l’ocasió dels 46 anys de sacerdoci)

Ahir vaig tenir una crisi. Una de tantes, de les que tenc de
tant en tant. Em pegava plorera mentre em deia a mi mateix “ja
basta, ja està bé, no vull fer pus de bruixot de la tribu”. Era
durant una entrevista que tenia amb cada un dels jovenets de sisè
de primària (d’entre 13 a 16 anys) que es preparen per a rebre el baptisme per
Pasqua. Per a mi era una simple conversa de tu a tu, per a ells era com un examen
decisiu.
Mentre parlava amb cada un d’ells em venia a mi la crisi: “Però si no saben
res!” Alguns sí que sabien de memòria les respostes del catecisme, però si jo
sortia una mica del formulari establert i els demanava per què volen ser cristians, o
qui és Jesús, o quins són els sagraments que es poden rebre moltes de vegades, era
com si els parlàs en xinès. I això que han anat a classe de religió durant sis anys,
una hora setmanal. A més han assistit dues hores setmanals a la catequesi
parroquial durant cinc anys...
“Estam perdent el temps miserablement, estam fent retxes dins l’aigua.
Només volen rebre l’aigua del baptisme damunt el cap, com si fos una bruixeria”.
Jesús ens va enviar primer a anunciar l’Evangeli i després, solament després
“…els qui creuran i es batiaran se salvaran”. “Ai de mi si no evangelitzàs” diu sant
Pau a una de les seves cartes. Però sembla que la gent no vol rebre cap anunci de
l’Evangeli, ni es pregunta què significa o què suposa tenir fe o no tenir-ne. L’única
cosa que volen és la bruixeria dels sagraments i de l’aigua beneïda que fa fugir els
dimonis i demanen que els beneïguem les imatges i les medalletes i reciten de
memòria oracions i més oracions el matí, el migdia i el vespre. I per a poder
batiar-se i poder rebre els altres sagraments, són capaços d’aguantar quatre anys
de catecumenat, o sessions i més sessions de catequesis preparatòries.
33

Però, en tornar a Mallorca, què hi trobaré? Poc més poc manco lo mateix.
Els funerals, els batejos, les primeres comunions, alguns pocs casaments i moltes
de misses. Però de l’anunci de l’Evangeli poquet, perquè són pocs els qui en
volen. I els pocs que encara van a l’església volen els sermons curts. I tenen molta
part de raó, perquè per l’experiència dels sermons que han hagut d’escoltar en la
seva vida no els fa ganes d’escoltar-ne més. I els qui encara demanen els
sagraments, miren d’esquivar així com poden les catequesis o reunions
preparatòries. No els interessa l’anunci de l’Evangeli, els interessa solament la
cerimònia, la tradició, l’àlbum de fotos, que és una altra manera, suposadament
més civilitzada, de reclamar els servicis del bruixot de la tribu.
Estic arribant a la conclusió
que aquí a Burundi els
nostres cristians en el fons
no creuen, o els costa molt
creure,
que Jesús fos
realment un home. “No, em digueren la setmana
passada els meus alumnes
grans de l’escola - Jesús no
era un home, era Déu, però
revestit amb un cos d’home
per a poder morir per
nosaltres i així poder-nos
salvar”.
I a Mallorca, què? Em sembla que molts de nosaltres, els europeus del
segle XXI, lo que realment creim és que Jesús era un home exemplar, però ens
costa creure que fos Déu, tal vegada perquè primer ja hem deixat de creure en
Déu, o perquè creim en altres déus, que no són el Déu de Jesús. I ens costa creure
que la mort de Jesús fos el preu de rescat exigit per Déu, sinó que ens va millor
creure que la seva mort en creu no va ser altra cosa més que una conseqüència
lògica del seu estil de vida en el temps i en el lloc on va viure.
Durant 46 anys he intentat evangelitzar, tant a Mallorca com a Burundi, i he
acceptat haver de fer sovint de bruixot de la tribu, tant a Burundi com a Mallorca,
cosa que m’ha servit de plataforma per a intentar transmetre la Bona Nova de
l’Evangeli.
Durant els anys que em quedin de vida m’agradaria poder continuar
evangelitzant, i, si fos possible, sense haver de fer de bruixot de la tribu. No sé si
és demanar massa, però crec que a l’hora de la jubilació, bé em mereixeria aquest
descans..
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Escorcollant el meu passat
Antoni Bennasar

No em consider una persona amb una memòria excepcional, però tampoc diré que em falti la
necessària, gràcies a Déu. La meva memòria no és com la d’en Tomeu Moll o la d'en Joan
Darder que poden presumir de poder emmagatzemar records amb una precisió quasi
fotogràfica. Aquestes són memòries, sense cap dubte, privilegiades.
Jo quan en faig ús i mir retrospectivament la meva vida, sempre em top amb un període
singular i d'una transcendència vital extraordinària. Em referesc al temps de l'estada en el
seminari. M'admira el fet que, essent una etapa que durà 13 anys i que per tant únicament
suposa manco d'una cinquena part de la meva vida, tengui tanta transcendència.
Una prova ineludible d'aquesta importància és l'amistat que es va congriar entre els
condeixebles i que avui encara perdura, sense que s'hagi apagat ni una sola espurna d'aquella
calidesa inicial. Cap de les noves amistats l' ha pogut desbancar ni entebeir. Quaranta sis
anys després de deixar aquella gran i solellada casa de Son Gibert, seguim reunint-nos dos
cops a l'any, i us puc ben assegurar que les reunions segueixen essent un plaer i un estímul
per seguir endavant.
Què tengueren de particular aquells anys ? D'entrada he d'admetre, i en som ben conscient,
que aquells anys ocuparen el període que correspon a la nostra adolescència i joventut,
essent aquestes etapes especials, a causa de la seva càrrega emocional i auto-descobridora.
Seria aquest, doncs, el factor determinant de la importància d'aquella etapa ? Crec
sincerament que no. Al manco no suficientment, per molta que fos l'efervescència i intensitat
derivada de l'edat en que visquérem aquell període.
La vida en el seminari ens va marcar. D'això no hi ha cap dubte. Fou degut a la seva
positivitat ? És perquè allí hi descobrírem els valors que han dirigit la nostra vida ?
Constatam que som ara el que allà començà a brollar ?
És evident que no tots en tenen un bon record. Encara que crec que és un majoria que en
parla positivament. Ho hem comprovat per les collaboracions de la revista. Fins i tot per les
d'aquells que hi estaren solament uns quants anys.
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Seria tal volta perquè allà tenguérem la sort de tenir bons professors i educadors ? La
resposta a aquesta pregunta serà molt variada segons a qui la dirigiguem. És veritat que
alguns ens han parlat bé de certs educadors o professors, però també sabem que molts en
jutgen alguns molt negativament. En relació als professors, i d'acord amb la pedagogia que
posteriorment hem apresa, hem de reconèixer que aquella tenia moltes mancances:
professors que l'únic que feien era llegir el llibre de text (i en llatí, per més inri), altres que
saltaven pàgines perquè el seu contingut ens podia “contaminar” moralment, professors que
ens deien “muchachos, no me hagan preguntas que me hagan pensar”, altres que quasi
s'oblidaven de la matèria que els corresponia explicar, fent-nos perdre miserablement el
temps. (Sobre aquest darrer punt cal recordar el fet, contat per en Joan Escanelles, que en
la classe de litúrgia, després de passar tot el curs sense tractar un sol tema del programa,
el professor els digué: “I ara quina nota us puc posar?” Els alumnes li contestaren: “Un
8'5”. I efectivament els posà un “Valde meritus” a tots).
Desgraciadament són molts els episodis que evidencien aquesta falta de serietat en el
tractament dels temes a estudiar. Presentaré una mostra d'aquest fet. Es tracta d'un
diàleg entre D. Pep Sacanell, professor de lògica i Crítica, i en Joan Escanelles. El diàleg,
naturalment, es desenvolupà en castellà.
Joan: Qué significa que “las substancias no tienen contrario”?
D.Pep: Y a Vd. quien le ha dicho esto ?
Joan: Lo dice el libro.
D. Pep: ¿Y quien le ha dicho que mirara el libro ? Yo que hago lo possible para no

complicarles más las cosas, y ustedes encima se meten en camisas de once varas.
No, allò que té de positiu aquell període certament no prové de la serietat pedagògica dels
professors ni de cap estratègia psicològica que tengués com a fi la nostra formació integral,
respectant les qualitats i característiques de cada persona. El motllo era el mateix per a
tothom i tots ens hi havíem d'adequar, retallant aquells aspectes sobrants, com en el mite
grec de Procust.
Jo, com molts d'altres, podria
estendre’m en aquest punt perquè
algunes tasques que m'assignaren
aleshores no eren, ni d'un tros lluny,
les més adients a la meva forma de ser.
Un adolescent encara no té clar quines
són les seves pròpies característiques
identificadores i, si per mala sort es
troba amb un estil educatiu que no té
en compte les seves qualitats i
tendències personals, pot arribar a
enfocar una vida on ell s'hi senti un estrany. Puc contar-vos algun exemple sobre aquesta
equivocada orientació.
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A quart de teologia, el rector em cridà per encomanar-me la tasca d'impartir classes als
llatinistes. (Aquesta tasca també fou assignada a altres companys). A mi no em semblava
negativa i estava convençut que m'assignaria alguna assignatura de les que a mi m'agradaven
o alguna d'aquelles per a les quals jo tenia una certa facilitat, com l'anglès, llengua o
solfeig... Doncs, no. M'assignà matemàtiques de tercer. Matemàtiques era l'assignatura que jo
més avorria. (Jo sempre m'he considerat de lletres, com la majoria dels meus companys)
Què pretenia el rector ? Era per un desconeixement de les meves habilitats ? O era per
mortificar-me perquè ell creia que aquella mortificació podria ser-me convenient ? Podria
haver-me confiat les matemàtiques de primer, on s'estudien coses més elementals. Però no.
Foren les de tercer, el contingut de les quals era àlgebra. Què sabia jo d'àlgebra ?
Naturalment no em vaig atrevir a negar-m'hi (cosa quasi impossible aleshores), però podeu
estar ben segurs que aquell any vaig haver de preparar minuciosament totes les classes.
Fins i tot preparava tots els exercicis que els alumnes havien de fer. Estic convençut que
cap dels meus alumnes estudià tanta matemàtica com jo aquell any. I puc afirmar que vaig
aconseguir que, amb el meu esforç, els alumnes no descobrissin que jo en aquella matèria no
era un expert.
Però quin sentit tenia exigir-me aquella tasca que no partia ni es relacionava amb les meves
habilitats ni amb les meves preferències ? Mai no ho sabré.
Podria ser el deport que practicàvem el factor explicatiu ? No m'ho crec. És veritat que
teníem un camp de basquet, un de voleibol i, per descomptat, dos de futbol. I també és veritat
que fins i tot férem dues o tres olimpíades, que jugàrem contra els teòlegs de Lluc i els
franciscans i que l'any 68 es constituí un equip de futbol federat, sota el mecenatge de D.
Pep Sacanell, i que aconseguí molt bons resultats dins la seva categoria. I que nosaltres
tenguérem un prefecte (Pep Cabrinetti) que ens feia fer gimnàstica. (La filosofia que
sustentava aquesta importància esportiva era la convicció de la veritat continguda en
l'expresió llatina “mens sana in corpore sano”).
Però cap d'aquestes coses justifiquen la transcendència d'aquella etapa.
La trobaríem en la pedagogia emprada a les classes ? Algú ho creu de veritat ? Què ens
ha quedat d'aquelles classes tan exquisidament “perfumades” del dret canònic? (quid sit
lex? Quid sit consuetudo?) Quin coneixement tenim de grec, havent-ne estudiat 4 anys, si
descomptam el present del verb “lio”, el “mataiotes mataiotetos kai panta mataiotes” de
l'Eclesiastès (1,2), el “kejaritomene” i les famoses “parasangas”? Quina teologia
aprenguérem en les assignatures”De Deo Creatore”, “De Verbo Incarnato” “De Deo Uno”...
etc? I quins coneixements conservam dels vists a Lògica i Crítica si excloem les sigles
dels silogismes “barbara,celarent,darii,ferio”? A “Història de les religions”, arribàrem a
estudiar alguna religió ? Durant els cursos de 6 a 8 ens dèiem filòsofs, però creis que
assolírem l'evolució del pensament filosòfic ? Ens assabentàrem dels grans corrents
filosòfics que han modulat la història del pensament ?
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És veritat que tenguérem alguns professors veritablement bons, i jo aquí en vull citar alguns
que em causaren un impacte ben positiu. D. Llorenç Pérez, del qual sempre vaig reconèixer
la seva competència i la passió que sentia per la assignatura, malgrat jo no sentia la mateixa
que ell. D. Guillem Fiol, per a mi, el més complet de tots. D. Llorenç Tous i D. Toni Pérez
que ens aportaren un aire nou. D. Bartomeu Quetglas, al qual li vessava el compromís social
i la seva bonhomia natural. D. Llorenç Escales...
I com que les persones, fins i tot les més dures i intransigents, amb el temps i en les seves
darreres etapes, es moderen, vull ara rememorar el cas de D. Bartomeu Torres Gost, tan
ben descrit pel nostre bon amic Joan Darder en el número anterior. Els seus alumnes de
teologia, dos o tres cursos després de nosaltres, estudiant el tractat “De sacramentis”,
decidiren anar a parlar amb ell per plantejar-li canviar el llibre de text en llatí pel de
Schmaus, que era menys escolàstic i més entenedor. El Sr. Torres, amb gran sorpresa de
tots ells, els contestà que era una bona idea, i que estava d'acord que l'escolàstica ja estava
sobradament desfasada. (Us som ben franc: aquesta revista em fa descobrir trets
inesperats de personatges ben coneguts. Només per això ja valia la pena fer-la)
Però ,tot i això, pens que no era aquest el factor inspirador d'aquella estada.
Seria per ventura l'atmosfera cultural que es respirava, fruit d'una porta oberta al món
d'aquell temps ? Ni d'un bon tros. La intenció rectora de tot el que passava en aquella
casa era mantenir-la tancada, amb pany i clau. Fer d'ella un micro-cosmos que no necessitàs
res de l'exterior. El rector volia que el seminari s'assemblàs a un monestir. No recordau
aquelles solemnes anades i sortides processionals de la capella els dies de festa ? Jo
pens que aquest degué ser el motiu pel qual requerí l'ajuda del Pare Miquel Estradé,
benedictí de Montserrat. El seminari tenia moltes finestres, però per cap d'elles entraven
idees renovadores.
Sobre aquest “tancament” també puc aportar un exemple personal ben significatiu.
Quan fèiem l'any de la Domus (cinquè de teologia), em cridà el rector i em digué que volia
enviar-me a estudiar. Jo vaig estar molt content perquè ho veia com una manera “gratuïta” de
completar la formació rebuda en el seminari. Els meus pares mai no m'ho haguessin pogut
pagar.
La sorpresa fou quan em preguntà què volia estudiar. Jo, com a bon modèlic, li vaig contestar:
“teologia”, creient que era això el que volia sentir perquè era el que ell devia haver pensat.
Però m'equivocava i així ho vaig descobrir per la seva resposta: “Ja en tenim molts de
teòlegs”, digué. Aquestes paraules em deixaren sorprès i no sabia còm continuar. I pensant
que ell esperava de mi una alternativa, vaig dir: “Doncs, filosofia o... anglès”. Però ell, que ho
devia tenir ben rumiat, contestà: “He pensat enviar-te a estudiar ciències exactes” En sentir
això, si no em vaig acubar m'hi vaig fer ben prop.
Supòs que ell, contemplant la meva reacció, desistí. Posteriorment vaig descobrir que el
que pretenia era fer del seminari un Institut filial, on els seminaristes poguessin treure's el
batxiller, i per això necessitava un professor de ciències exactes. I el volia de la casa. Res
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de defora. El que jo pensàs tenia ben poca importància. Jo només era una anella d'un gran
engranatge. Sempre havíem d'estar disponibles a fer-ho tot “pro Ecclesia” (això sí, un
església entesa segons els seus cànons: eminentment jeràrquica i autosuficient).
Precisament ara em venen a la memòria aquelles paraules que pronuncià més d'una vegada:
“Servir a la Iglesia de balde y con todo lo nuestro”. Tot un lema del seu pensament formatiu.
I, naturalment, això em serví per descobrir la intenció del rector de fer-me impartir àlgebra
l'any anterior. Ell devia pensar que la proximitat dels números em faria encobeir les
matemàtiques.
Aquesta filosofia ens entrà profundament dins la nostra ment. I l'assolírem com la terra
assoleix l'aigua de la pluja quan aquesta cau amb suavitat. Vat aquí un fet anecdòtic que ho
exemplifica amb prou claretat. Quan érem a la Domus sovint passàvem el temps lliure
jugant a truc (allà jo en vaig aprendre i em serví per quan em destinaren a Mancor. Fou una
excellent manera de connectar amb la gent). En el joc utilitzàvem la paraula “diàleg” per
referir-nos a una estratègia lúdica amb el significat de “tirar una carta inútil”, sense intenció
de guanyar aquella basa, quan així ens convenia. L'eufemisme utilitzat era “diàleg” o “peixet”.
D'aquesta manera buidàvem la paraula “diàleg” del seu significat propi i n'hi donàvem un de
nou, equivalent a “passatemps o parany”.
No seria perquè en la nostra mentalitat la paraula diàleg tenia únicament el significat
d'entreteniment ? Tenien les nostres decisions capacitat d’influir o canviar les ordres que
venien de dalt ? Crec que no. No recordau que el rector no volia rebre mai grups sencers
? Per què devia tenir por als grups ?
Doncs, mogut per aquesta mentalitat, el rector em volia utilitzar com una peça d'aquesta
Institució Total, tan ben descrita per en Joan Bauçà en el seu article de la nostra revista.
(“El seminari com Institució Total, n.30). I no és que jo dubti de la bona intenció del rector.
Ell havia heretat aquesta mentalitat i actuava amb coherència estricta.
Evidentment, aquesta postura tancada de cada vegada es feu més difícil de mantenir, i
començaren a obrir-se escletxes per les que entraven influències exteriors. Em referesc,
naturalment, a les famoses “ventades”. A poc a poc es posaren de moda llibres que abans es
llegien d'amagat, amb total sigil. I ens enteràrem de les dissonàncies entre els bisbes
holandesos i la Santa Seu, i coneguérem el pensament renovador dels teòlegs Rhaner,
Hans Kung, etc.
No, certament no podem valorar aquell període per l'apertura que es respirava en el centre.
Seria per ventura la música ? En el número anterior d'aquesta revista ja parlàrem
extensament del significat que tenia aquesta art en aquella casa. Sí, era important, però no
tant com la hi considerava el Bisbe Enciso, que s'atreví a dir un any el dia de Santa Cecília
que qui sabia música ja tenia assegurada mitja carrera. Com es degueren sentir els que
tenien dificultats en l'aprenentatge musical quan sentiren aquestes paraules del nostre
prelat ? Ai! També els bisbes cometen imprudències i diuen alguna batallonada. (En Miquel
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Amengual, “uno de aquellos”, l'altre dia encara em va recordar aquestes paraules del bisbe,
dites en un dels seus discursos, i em va reconèixer que li causaren un fort impacte).
Bé, si cap d'aquests camps serveixen per explicar la
positivitat d'aquell període, on la podem trobar ? Tal
volta en el conjunt de tots ells ? Certament tots
aquests factors influïren, com també molts d'altres
que no he comentat. Però, per a mi, l'explicació
profunda i transcendental de la importància d'aquella
etapa és el fet que ens consideràvem “cridats,
escollits” per a una alta missió. Aquesta consciència
de sentir-se escollit era alimentada assíduament pels
nostres educadors. Aquí sí que s'emprava una bona
pedagogia, i ben engrescadora.
Els anys de seminari constituïen un procés amb un
final que havia de ser emocionant, tenint en compte
que suposava ser admesos al grup dels dispensadors
de la gràcia salvadora de Jesús. Aquesta consciència
ho acoloria tot i ens creava una dimensió de
complicitat entre nosaltres, en sentir-nos cridats a
una mateixa missió, encara que fos d'una forma quasi inconscient. Tots els actes tenien un
plus afegit al valor propi: suposaven un escaló que ens acostava a la gran meta, al “cim”
anhelat. (“..ja no us diré servents... us diré amics...” Jn.15,15)
I si per qualque raó algú experimentava un conflicte entre aquesta “crida” i altres interessos
personals, incompatibles amb ella, això li produïa una vertadera crisi existencial. Alguns la
patiren en el seminari mateix i altres, després.
No recordau aquella cançó que cantàvem en les Misses Noves: “...perseverem, perseverem,
que ja amb la mà tocam el cim...”? (Mai no hi faltava en aquelles misses el canticum Amoris
de'n Lluis Millet i la cancó citada. Després anàvem al refetor a berenar amb el nou prevere
i aquell dia ens donaven una coqueta, com les de Valldemossa, per mullar amb el cafè amb
llet. I, per descomptat, aquell matí no es feia lectura mentre berenàvem). Quina llàstima que
els cursos dels nous preveres no fosssin més nombrosos.
Jo sempre vaig interpretar que el “cim” de la cançó esmentada era l'ordenació sacerdotal,
que era la nostra meta i que suposava entrar a formar part d'una elit especial.
Aquesta és, per a mi, la principal causa de la transcendència d'aquells anys, que malgrat
totes les seves mancances, les citades i d'altres, sempre he tengut en gran estima i m'han
acompanyat en el curs de la meva vida.
(Us convit a completar aquest article amb les vostres visions i experiències).
Antoni Bennasar
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Domingo Mateu

ENTREVISTA
A

Guillem Miralles Cardell
SEMPRE A PUNT DE DONAR I DE DONAR-SE
Deià, 1938. Prevere i rector de la Parròquia de Sant Francesc de Paula de Palma.
Després de fer els estudis de primària a l’escola de Deià, la família trasllada la
residència a Palma, on inicia la preparació per a les proves d’ingrés al Seminari a
l’escola installada a aquest efecte en el claustre de Sant Antoniet. El 1951 ingressa en
el Seminari menor del carrer del Socors i, per manca de salut, ha de seguir els estudis
com a seminarista extern de la mà de professors particulars. El 1953 s’incorpora com a
condeixeble del nostre curs en el Seminari Nou, seguint en la condició d’alumne extern
fins al començament de l’etapa de filosofia. El 1965, essent encara diaca, el rector
Sureda li confia la tasca de consiliari dels agrupaments escoltes de la Parròquia de
l’Encarnació, Jaume I i Verge de Lluc , com a substitut de Bartomeu Suau Mayol, que
l’any indicat és enviat de missioner a Burundi.
Ordenat de prevere el juny de 1966, Guillem Miralles, afegeix a la tasca de consiliari
dels agrupaments esmentats, la de vicari
de l’Encarnació, sota la direcció del rector
don Toni Roig, compartint el servei de
vicaria
amb
Bartomeu Pasqual i
posteriorment amb Bartomeu Tauler i
Joan Mora. El 1968, juntament amb Toni
Roig i Toni Ferrer, inicia un bienni
d’estudis de pastoral a la Universitat
Pontifícia de Comillas de Madrid. Acabat
el primer curs, es veuen obligats a tornar
a Mallorca per atendre el servei de les
respectives parròquies.
El desembre de 1971, amb l’empenta i
l’assessorament de Sor Gemma Martorell,
decideix d’anar-se’n un temps al Burundi
acompanyat de Cecili Buele i Alfred
Miralles. Una greu malaltia sobrevinguda
els primers mesos d’estada a l’Àfrica
41

l’obliga a deixar la tasca de cooperació iniciada. El mes de maig de 1972 retorna a
Mallorca i, recobrada la salut, el bisbe Teodor l’allibera de tasques parroquials perquè es
pugui dedicar plenament a l’escoltisme. És nomenat consiliari general del Guiatge de
Mallorca, la branca femenina de l’escoltisme que aleshores funcionava separadament de
la masculina. Exerceix aquest càrrec fins al 1981. Simultàniament, durant aquest
període, és professor de religió del Collegi Pius XII i consiliari dels agrupaments Ramon
Llull i Reina Constança de la Parròquia de Santa Catalina Thomàs.
El 1981 el bisbe Teodor el nomena rector de la Parròquia de Sant Francesc de Paula.
Guillem reclama la collaboració d’un equip per fer-se càrrec de la parròquia. El bisbe
accepta de nomenar les persones que Guillem proposa: Alfred Miralles, Herminia Higa
Cubota, japonesa peruana que es va fer monja trinitària, i Pere Barceló, tot i estar
secularitzat. Avui, 32 anys després, continua de rector d’aquesta parròquia, amb l’única
ajuda provisional d’un diaca permanent.
De 1992 fins al 2001, sense deixar la gestió rectora de la parròquia, va ser capellà de
l’hospital de Son Dureta i consiliari diocesà de Pastoral de la Salut. Del 2001 fins al
2010, continuant de rector de Sant Francesc de Paula, va fer-se càrrec de la Parròquia
de Deià, en retirar-se, per motius de salut, Pep Morell, prevere de la Congregació de
l’Oratori de Sóller.
Guillem Miralles complirà enguany els 75 anys. Ja ha comunicat aquest fet al bisbe
actual, Xavier Salinas, qui ha reconegut, amb tot agraïment, el dret de Guillem a jubilarse o a continuar, si així ho decideix.
Tenir avui la inestimable avinentesa de trobar-me amb en Guillem Miralles en la quietud
volguda d’una conversa distesa i plàcida és per a mi un agraït bé de Déu. Com a lloc de
conversa, hem elegit el silent i habitual racó preferit d’en Guillem on hi ha esmerçat
anys i anys de plenitud del seu servei ministerial, el cau d’acollida de Sant Francesc de
Paula, la parròquia ciutadana erigida en el cor de la dificultosa barriada coneguda
popularment com a “Corea”.
Tanmateix, onsevulla que ens puguem retrobar, la presència de Guillem m’arriba
sempre lligada a Deià i a la seva casa pairal de Can Forcimany, o “Fucimany”, en
pronúncia popular. No debades l’encant idíllic de la vila ens té el cor captivat des de
ben joves. Fa cinquanta anys, perseguíem la claror suavitzada dels dos crepuscles
corrent junts d’un indret a l’altre de la vila o de la ribera deianenca per fotografiar els
racons més encisadors de l’interior i dels afores, en un instant òptim de llum.
D’aquestes engrescadores recerques artístiques, eixiren justament els dos grans murals
elegits per guarnir l’atri de la capella del Seminari: en el primer, l’antiga clastra pagesa
de Can Forcimany, en la gràcia rústica i suggerent de la qual, per indicació del rector
Sureda, hi ubicàrem un banc i les eines de fuster per evocar simbòlicament el guiatge i
les virtuts de sant Josep; en el segon mural, la brava agitació de l’onatge atupant la
bella ribera de la marina deianenca, en clara i obligada allusió a Maria, Stella Maris,
porta d’accés a la nostra Verge Assumpta, senyera i senyora del Seminari.
Aquesta evident fascinació mútua per l’encant natural de Deià, ens marca el camí d’inici
de nostra conversa espontània sobre la vida i el recorregut ministerial de Guillem.
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1. Vàreu ser tres els deianencs que iniciàreu els estudis en el Seminari, en
Miquel Deià, al cel sia, en Toni Bauçà i tu mateix, ¿qui o què va fer possible que
d’una població tan reduïda en sortissin, quasi simultàniament, tres aspirants a
prevere?

Hi varen confluir tota una sèrie de factors. Cada vocació és singular i personal i tenc
molt clar que la meva no té un moment inicial d’il·luminació i de crida. De petit, vaig
ser educat a l’escoleta de les monges franciscanes de Deià. Sens dubte, el primer
factor va ser créixer en l’ambient profundament religiós de Deià, un poble petit on es
vivia i es compartia tot, el bo i el dolent. La intensa activitat religiosa lligada a la
parròquia impregnava tota la vida dels deianencs. Igualment, en el meu cas, la
procedència d’una família molt religiosa, conservadora, tradicional. En Toni Bauçà
vivia al costat de ca nostra, portal per portal. En Miquel Deyà habitava una casa del
centre del poble, on hi havia el forn, el telèfon públic i la venda de llet de les vaques
de la família. Tots tres érem de l’escolania que va iniciar don Guillem Fiol i va
mantenir el rector posterior, don Pedro. L’ambient descrit, tot i les coses positives, en
tenia també de molt negatives. Va ser ben positiu el sentit d’espiritualitat i de
transcendència que ens inculcaren. Però el rerefons d’una religiositat molt marcada
per la por ens atemoria constantment: el pecat i l’infern, sempre presents a la
catequesi i a la predicació, ens feien créixer el pànic infantil: por al rector, al mestre, a
la guàrdia civil, por en el meu cas, no a ma mare, però sí al meu pare, que era
l’autoritat més propera. A més, qualsevol incident que hi hagués en el poble, a la
parròquia, a l’escola, a la família, tot d’una ho sabia tothom. Aquest fou sens dubte un
dels factors principals. És cert que també ens qüestionava i ens servia de model el fet
de veure que tant don Guillem Fiol, com don Pedro, com les monges franciscanes
eren persones entregades al poble.
Foren igualment determinants les limitacions imposades per aquells temps de
misèria. Deià no donava per més; era un entorn molt limitat. Palma quedava molt
lluny; només hi anàvem per visitar el metge o per comprar unes sabates. No hi havia
televisió i eren molts pocs els qui tenien ràdio. El Sr. Fiol va muntar una sessió
mensual de cine mut. Els infants jugàvem tot el mes a les innocents aventures que
havíem vist a la darrera pel·lícula. Reunits amb alguns veïns, passàvem les vetlades a
Can “Fucimany”, resant primer el rosari i escoltant la rondalla que ens contava la
mare d’en Toni Bauçà, que va morir no fa molt. Les sabia de memòria i, mentre feia
guants per l’empresa Rovira com moltes dones de Deià, contava les rondalles, que
cada vespre esperàvem com qui espera ara el telediari o la telenovel·la. Ens tocà viure
aquella època d’escassetat. Quan sortíem d’aquella escola “sui géneris” que regentava
el cèlebre don Gaspar Sabater, menjàvem un moniato bullit o una llesca de pa mullada
amb oli. No teníem res més.
Ara, la vocació va comparèixer, més que per res, per ambient que he descrit,
marcadament religiós. Jo solc dir que vaig ser religiós primer que cristià. Tots vivíem
molt intensament les processons, els combregars als malalts, la mort, sobretot la mort.
La religiositat ho envaïa tot. Reconec que de la religiositat viscuda m’han marcat més
els sediments de tristor que els rebrots d’alegria.
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2. Ben a prop d’assolir el cim privilegiat de l’edat en què us soleu retirar del
servei actiu, girant la ullada cap aquell temps llunyà, fes una breu valoració dels
anys de formació i aprenentatge del Seminari.
A Deià no hi havia futur per als estudis. Els meus pares decidiren de residir a Palma
principalment per donar estudis als fills. Jo vaig venir a Ciutat amb la idea d’entrar al
Seminari, però era massa petit. Per això, durant tres o quatre anys, vaig anar a l’escola
preparatòria, annexa al Seminari Menor, de don Toni Vallès, oncle del condeixeble
Pere Vallès, instal·lada en el claustre de Sant Antoniet. En tenir l’edat, vaig ingressar
en el Seminari Menor del carrer Socors. N’era rector don Miquel Moncadas i teníem
de prefectes don Toni Pérez, don Tomeu Cànaves i don Francesc Bonnín. Record
aquell famós saló d’actes dels agustins que feien servir de sala d’estudis. De bon matí,
mig a les fosques, passàvem en filera sobre l’escenari de fusta per anar a la capella
annexa a l’església, travessàvem el cor i baixàvem d’un en un per la fosca estretor
d’una escala de caragol. Aquella estricta vigilància, les sotanes negres, la poca
lluminositat de la casa em feren revenir la por. Possiblement a causa de la forta
crescuda adolescent, vaig emmalaltir i vaig haver de deixar el Seminari. Per no perdre
els estudis, anava a classes particulars de diverses matèries amb el mercedari pare
Benjamín i de llatí amb don Miquel Amer. La reincorporació ja la vaig fer al Seminari
Nou de Son Gibert, però en règim extern. Tota la colla d’externs anàvem i veníem en
tramvia.
Dels anys de Seminari en tenc un bell i grat record. Consider que me va fer un gran
bé. Vaig gaudir sobretot d’un entorn d’amics que ni a Deià ni enlloc havia trobat. El
grup d’amics em reforçava el goig de compartir lo bo i m’ajudava a aguantar les
males passades que ens feien. Aquesta amistat viscuda i compartida la record amb
molt d’afecte.
Els professors, llevat de qualcun, els record i els valor de manera positiva. En els
estudis, jo no era dels “intel·lectuals”, feia el que podia; mai no he fet molta feina
intel·lectual. Anava passant el temps sense parar-me a pensar que un dia vindria
l’ordenació; a mesura que feia meves les freqüents reflexions plantejades en els
“retiros” de don Guillem Payeras, en els dies d’exercicis espirituals, anava descobrint,
madurant el projecte personal de futur. La meva vocació, un poc diluïda dins aquell
món de religiositat, s’anava fent més conscient, més consolidada, més cristiana.
Començava a descobrir Jesús. També la força de l’amistat veritable.
Globalment, en faig un balanç molt positiu del meu pas pel Seminari. Don moltes
gràcies a Déu perquè ens varen formar com a persones; ens fou donada una bona
formació integral en un ambient molt agradable, com a persones; no tant, com a futurs
pastors. Crec que vivíem una mica aïllats de la realitat. Don Guillem Payeras ens deia.
“Les ànimes vos esperen”. Jo, quan vaig sortir, no en vaig trobar cap d’ànima que
m’esperàs. A l’Encarnació, no en vaig veure cap d’ànima, vaig trobar persones
concretes i una feina que vaig fer tan bé com vaig poder, sense que em servís de gaire
aquell bagatge d’inspiració “cursillista” que ens va donar don Guillem.
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3. Un dels teus primers serveis ministerials l’exercires amb dedicació intensiva a
l’Escoltisme de Mallorca en els seus anys inicials d’implantació i creixement. Fes
un resum del teu pas pel l’escoltisme i com veus ara la situació d’aquest
moviment com a eina educativa dels joves en mans de l’Església actual?
Començaré per dir que fa molts d’anys que no tenc cap relació amb l’escoltisme
actual. Per aquest motiu no puc respondre a la segona qüestió de la pregunta.
Desconec la situació en què en què es troba ara aquest moviment de l’Església de
Mallorca.
Quant a la meva llarga i intensa dedicació d’abans a l’escoltisme, iniciada
excepcionalment quan encara no era prevere tal com expresses en el currículum, he de
dir que aleshores i durant un dilatat període va ser un moviment molt engrescador per
als joves de Mallorca. No sé si per les especials circumstàncies socio-polítiques que
es vivien en aquells moments: es feia insuportable la situació dels darrers anys de la
dictadura franquista, era assumida per molts com a obligada actuació alliberadora la
lluita per la llengua, pel país, per la renovació eclesial sorgida del Vaticà II. Hi havia
uns ideals, la llibertat, la justícia, els drets de la persona. L’escoltisme fomentava la
pràctica d’aquests valors. Això va fer inevitable l’enfrontament amb la OJE, l’únic
moviment juvenil autoritzat i subvencionat d’aquell moment. Un enfrontament que va
anar creixent fins a un punt que ens va semblar molt perillós, en ocasió de l’assassinat
a Madrid de Carrero Blanco el dia 20 de desembre de 1973. Començàrem a tenir por.
Record que, quan va arribar la notícia, ens posàrem de pressa a cremar papers amb els
Magrinyà pel terrat de Pius XII. Tots els wàters d’aquest col·legi van quedar
embossats de la documentació llançada provinent de Catalunya. L’oposició pública de
l’Església a les sentències de mort dictades en el conegut procés de Burgos de
desembre de 1970 ja havia provocat la presència camuflada de la policia secreta a
certes parròquies, com l’Encarnació, per controlar el que es deia a les homilies.
Igualment eren presents a l’església de Santa Catalina de Siena amb motiu de les
famoses matines de Nadal organitzades per l’escoltisme. Però fou en ocasió de la
celebració a Can Tàpara d’una de les assemblees de l’escoltisme que l’endemà dematí
la policia vingué a casa per portar-me al Govern Civil. En Toni Ferrer, per telèfon,
m’havia avisat poc abans. A la missa de diumenge que celebràrem enmig del bosc
havíem demanat públicament a la pregària dels fidels que fossin amnistiats els
sentenciats a mort en el judici de Burgos. Volien saber si Barcelona ens havia tramès
el text de la pregària. Vaig posar l’excusa que en aquell moment anava a dir una missa
a la parròquia de sant Alonso i es fiaren de mi en dir que, acabada la missa, em
presentaria a Governació. El que vaig fer a la parròquia va ser telefonar a Can
Magrinyà per posar-nos d’acord en les respostes a la declaració. En el Govern Civil ja
m’esperava un tal Estévez. “¿Cómo pueden oponerse a una condena justificada? Han
matado a muchos”. El que volien és que declaràssim que estàvem d’acord amb les
penes de mort sentenciades. I aquí les tinguérem: “No estoy de acuerdo con la pena de
muerte.” Me recomanaren que canviàs de director espiritual i m’aconsellaren el bo de
don Pedro Amorós, el nostre “kejarito mene”.
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Em baixaren al calabós. Aquí hi havia en Cil Buele i altres caps d’agrupament
detinguts. Per tenir una mostra de la crueltat de l’interrogatori, a una cap embarassada
no dubtaren a intimidar-la d’aquesta manera: “Voy a ponerle un ejemplo: si ahora yo
le rajo la barriga, le saco lo que lleva dentro y lo aplasto , ¿Ud. no querrá para mi la
pena de muerte ? La resposta el deixà trastocat: “No, soy cristiana. Tendría que
perdonarle”. Algú va avisar el bisbe Rafael Lara i, no record si personalment o per
mediació del vicari general, va advocar a favor nostre. Fou aquest el conflicte més dur
que vàrem patir.
He contat això per fer veure que l’escoltisme tenia en aquell moment, no sé com dirho, una meta, un ideal tant a nivell de lluita per la llengua i pel país com per
aconseguir la innovació de la cosa religiosa. És cert que aleshores les parròquies eren
els únics llocs on es podien manifestar idees polítiques que no controlava el poder per
tractar-se de moviments d’Església i on sorgien propostes teològiques d’avantguarda
que no entenien ni els mateixos capellans. Record que el rector de l’Encarnació, Toni
Roig, me feia dir a mi la missa de dissabte a vespre tot i saber que després, d’hivern i
a les fosques, havia d’agafar el dos cavalls i partir cap als Cornadors o a on fos per
unir-me als escoltes acampats.
4. La teva breu estada missionera a Burundi va ser una il·lusió frustrada en la
consolidació i desplegament de l’exercici ministerial a causa de la greu malaltia
sobrevinguda pocs mesos després d’haver arribat a l’Àfrica, ¿què et va obligar a
deixar la tasca començada amb els companys mallorquins del Burundi?
La meva anada a Burundi la vaig viure amb molta il·lusió, ben disposat a estar-hi els
cinc anys del compromís establert. L’arquebisbe Makarakitza, un home més alt que
jo, vingué a Mallorca a cercar personal. Nosaltres ja ens havíem ofert per anar a
Burundi. L’arquebisbe va voler venir a ca nostra per parlar amb els pares de la meva
decisió. Com pots suposar, els causà un bon disgust; però els tranquil·litzà el fet que
partís juntament amb el meu cosí Alfred i amb en Cil Buele. Molt il·lusionat, vaig
preparar la sortida. Una vegada arribats al país, la primera cosa que fan és anar al
Centre de Llengües dels Pares Blancs per iniciar l’aprenentatge del kirundi. Aquí hi
estudien un parell de mesos; però jo vaig haver de deixar el centre al cap de poc
temps perquè l’inici d’un procés de febre em va obligar a anar a Gitega, on hi residien
en Miquel Gual, en Toni Perelló, que es va portar amb mi com mai podré agrair-li, i
en Pep Toni Fuster. Em portaren a l’hospital i de cada vegada em trobava més
malament. Feren venir un metge d’una cooperació russa, un home alt de faccions
típicament asiàtiques, i una colla de metges joves negres que havien fet els estudis a
Bèlgica. Es veien desorientats discutint sobre la desconeguda malaltia que havia
agafat. La cosa s’anà agreujant fins que vaig entrar en coma. Un bon dia, no hi havia
cap metge, em va pegar un petit infart. En Pep Toni Fuster, fent ús dels elementals
consells apresos sobre primeres urgències, m’injectà un medicament per reanimar-me.
Això em va despertar i em va fer reaccionar; però no m’aguantava dret. En Toni
Perelló i en Pep Toni Fuster m’agafaren per incorporar-me, però les cames no anaven
i la cosa no avançava.
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Mentre, va esclatar a tot el país el conflicte bèl·lic entre les ètnies hutu i tutzi. Què
podem fer? No és possible baixar ara a la capital. Me varen cedir l’única habitació de
l’hospital reservada a parteres. L’arquebisbe vingué a l’hospital per traslladar-me a la
capital en un cotxe on hi havia instal·lat un matalàs als seients de darrera. Els metges
s’hi negaren al·legant que, a causa del mal camí, arribaria mort. Un altre dia,
l’arquebisbe volia transportar-me a la capital en l’únic helicòpter del país, ja tenia el
permís del president. Els metges decidiren que no era aconsellable aquest transport a
causa de l’infart que havia sofert: no podria superar l’altura.
No quedava altra alternativa que quedar-me a Gitega fins a aconseguir estar un poc
més bé. Assolida una mica de millora, la baixada a la capital es convertí en una
odissea. La guerra era present a tot arreu i eren nombrosos els punts on havies de
passar el control d’uns soldats pocs formats i gats com una sopa. Me vaig refugiar en
el Consolat de Bujumbura, regentat per un professor belga, membre d’una associació
d’ajuda francesa, i una dona de Sevilla, ambdós molt atents i amables. Tenien dos
infants petits i em varen acollir com un fill. Aquí hi vaig romandre dues o tres
setmanes veient de prop la crueltat del desastre que no acabava: a la nit, des de la
finestra veia passar els camions carregats de presoners tirats de panxa un damunt
l’altre que els duien a matar.
Quan es va calmar la tragèdia, n’Alfred i en Cil es feren càrrec de treure’m el
passaport per tornar a Mallorca, amb el vistiplau de Miquel Parets que, sense revolts,
em va dir: “Se t’ha acabat la vida missionera. No serveixes per això. Has de tornar a
Europa.” I així va acabar la meva petita història missionera. Guard un immillorable
record de l’excel·lent amistat i bona convivència amb tots els companys d’aventura;
però especialment d’en Toni Perelló, que a l’hospital em va cuidar com si fos mon
pare o un germà, i d’en Pep Toni Fuster, al cel sia, a qui he d’agrair que, en el
moment de l’infart, em salvàs la vida.
5. Parla’ns ara amb més detall de la tasca que, des de 1981, portes a terme en
aquest barri de “Corea” com a rector de la parròquia de Sant Francesc de Paula.
He de dir, d’entrada, que és aquí, en aquesta parròquia, encara que també durant
l’etapa de dedicació a l’escoltisme, on m’he sentit veritablement realitzat com a
capellà. Em dóna una immensa satisfacció veure que el que realment has engendrat, al
llarg d’aquest 32 anys, és una comunitat de creients cristians. És molt gratificant
veure avui que aquells que, a l’inici, jo mateix vaig batiar, s’han fet grans, s’han casat,
tenen fills, tenen néts i besnéts. Jo m’hi sent molt bé aquí; me sap greu haver-ho de
deixar, però les forces físiques ja no donen per més.
No m’agrada parlar de mi, del que he fet, però, en la meva pròpia línia, ha estat una
prioritat tenir esment a una litúrgia ben preparada i a un servei musical digne i acurat.
Tenim la sort de comptar amb una admirable coral que mantén el miracle de cantar a
veus cada diumenge a la missa de les dotze.
Una altra línia ben cultivada ha estat l’ecumenisme. Des del començament hem fet
amistat amb l’església sueca amb la qual compartim celebracions. Cada any feim
junts el “via crucis” pujant el camí vell de Lluc. Ells vénen a la vigília de Pasqua i
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nosaltres ens unim a la seva celebració de la festa de l’Assumpció de Maria i a altres
festes. Tot i ser una comunitat de barriada humil, som conscients que l’ecumenisme
ens permet d’experimentar una obertura de la vivència religiosa avui imprescindible.
Cal dir que la línia que exigeix més dedicació és el servei social, que, des que va
començar la crisi actual, s’ha hagut de reforçar de tal manera que estam desbordats.
La crisi ha fet estralls sobretot a la perifèria de Palma: gent que ho ha perdut tot, la
feina, el pis, el cotxe, gent que sobreviu o ha hagut de tornar amb els seus pares o
avis. Això, quan ho toques de prop, no és el mateix que veure-ho per televisió o per
les fredes xifres estadístiques. S’hi ha hagut d’abocar de valent un reforçat equip de
voluntaris, al cap davant del qual hi ha la inestimable col·laboració de les monges
filles de la caritat que viuen en el carrer de sant Vicenç de Paül. Entre tots, intentam
donar resposta a mida de les nostres possibilitats i de la generositat de la gent. Un bon
recurs és l’escola de cuina en la qual s’hi imparteixen fins a 15 cursos diferents amb
una durada de nou mesos. Ensenyam a cuinar aprofitant bé els pocs recursos de què
disposa la gent i a la vegada intercanviam la manera pròpia de cuinar de diferents
països. Una altra iniciativa molt valorada va ser el conreu durant dos anys d’uns horts
ecològics a unes terres que ens deixaren en el km. 12 de la carretera de Sóller i gràcies
a la recepció d’unes subvencions per al seu manteniment. L’ experiència va fer
possible un singular intercanvi cultural en el treball que insòlitament portaren a terme
junts dones i homes de religió musulmana.
El que s’ha incrementat notablement és la gent que ve a cercar menjar. Ara mateix
tenim una mitjana d’entre 80 i 100 famílies que cada setmana vénen a recollir dues
bosses grans de menjar. Aquest col·lectiu ens va fer veure un altra greu mancança.
“No ens doneu menjar cruu, ens deien alguns; no tenim lloc on coure’l”. Per aquest
motiu, amb l’assessorament de Gaspar Aguiló, vàrem obrir el menjador parroquial,
que cada dia, de dilluns a dissabte, acull 50 persones a qui servim un bon menjar. La
majoria són homes d’una edat relativament jove , des de 20 a 40 anys i algun més
major; tot tipus de gent, la major part de la península i d’aquí, que no té feina ni
recursos. Aquest servei en comporta un altre de més esgotador: rebre la gent, escoltarla, deixar que et contin el seu drama personal. Enlloc els escolten. I el que més te
menja per dins és que no pots resoldre el seu problema. És una tasca d’atenció a
persones que gasta enormement. Veure la crisi de prop és molt dur. Tot i això, hi ha
una cara positiva: a mesura que ha augmentat la necessitat, ha augmentat i molt la
solidaritat. Menjar no ens en falta. Ens servim bàsicament de les vuit o nou tones que
cada quatre mesos ens fa arribar de Madrid el Banc d’Aliments. Però, a més a més, hi
ha una altra solidaritat que ens arriba de persones i d’empreses més properes. Rebem
cada setmana d’una empresa 300 quilos de carn. El que notam a faltar és una
infraestructura que ens permeti recollir totes les donacions. Juntament amb Can Gazà
i altres institucions socials assumim el cost d’un xofer que fa 300 km. cada dia per
recollir els aliments que donen els Lidels de la part forana i els Mercadona. I hem
rebut altres ofertes de l’empresa Alcampo pendents de poder recollir.
Són les dues cares de la crisi. La resposta a la dramàtica situació la dóna
prioritàriament, almenys aquí a Espanya, l’Església, les parròquies de barriades
pobres. És on la solidaritat és més visible i reconeguda.
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El nostre convidat
D. Pau Oliver i Ferrer
Antoni Bennassar

He de dir que em feia una especial il·lusió fer
aquesta entrevista a D. Pau, perquè d'ell en tenc
un record entranyable, ja que, quan cursàvem el
darrer curs de Seminari i començàrem a fer
pràctiques pastorals, en Tomeu Català, en Miquel
Bestard i jo fórem enviats a la parròquia de St.
Agustí, de la qual D. Pau era el rector. Aquella
fou una experiència enormement positiva.
Poguérem comprovar la bona connexió que tenia
D. Pau amb els parroquians i la dignitat i
autenticitat que traspuaven aquells actes
comunitaris. Vertaderament fou un agradable i
profitós aprenentatge. Vet aquí, doncs, les seves
paraules.
*****
De bon començament he de reconèixer la meva total ignorància, i això que solem
dir que a Mallorca tot se sap. Idò i no. Me va sorprendre la visita d’Antoni Bennassar i
d’en Jaume Sancho, que amb una conversació llarga i molt agradable, me posaren al
corrent de la vostra tasca modèlica, ben palesa en “l’espècie de revista, butlletí o lo que
sigui” que ja ha arribat el nombre 30. “ja fa deu anys...i encara tenim corda”. Ja se veu,
doncs, “contra facta non valent argumenta” segons la filosofia d’aquell temps.
Fruit d’aquesta trobada, son les preguntes que me varen deixar per contestar.
Ho faré. I ho faré amb gust, perquè ja en 1955 quan era vicari de S. Nicolau comentant
amb el Vicari major que pensava dir no a una col·laboració, me digué: “no digui no. No
es una paraula molt lletja”; endemés contestaré perquè crec que els majors hem d’obrir
el nostre rebost per si els qui venen darrera poden trobar-hi alguna cosa de profit; però
sobretot perquè fer memòria suposa reviure, i endemés, perquè aquesta és la tasca de
Vida Creixent al estil de la primera carta de S. Joan “de lo que hem vist y sentit, de lo
que les nostres mans han tocat...volem donar-ne testimoni”. Tinc molt present unes
paraules de U. Eco “sense memòria no hi ha supervivència, quan perdem la memòria,
perdem la identitat”. La meva reflexió durant tot l’any de preparació íntima a les meves
noces d’or sacerdotals, l’any 2000-2001, em feu arribar a la següent conclusió: el que és
més meu, del que ningú em podrà desposseir és de la MEVA vida, i és meva a la mesura
que en tinc consciència, que en guardo memòria, i això és lo que realment me identifica.
“La vida no s’escriu, se viu “(Tabucci).
Feta aquesta petita introducció, anem per feina.
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1.-Parli’ns de la seva família i de les circumstàncies que envoltaren la seva entrada
al Seminari.
Vaig néixer a Palma el 6 de novembre de 1926. Som
l’octau de dotze germans, sis nins i sis nines, de les quals 4 foren
religioses, un franciscà i jo. La germana major fou como la
nostra segona mare, però trobà temps per fer catequesis i
continuar un “Taller Escola” fundat per mu mare a la Parròquia
de Sta. Eulàlia para dones nouvingudes de la Península. L’altra
germana un poc més gran que jo, i que encara tinc la gran sort de
poder conviure, era la Presidenta Diocesana de les Joves de
A.C.. Record que un dia mon pare agafà el telèfon i al
preguntar-li si era l’Acció Catòlica, respongué “no ho és, però
ho pareix”. Mon pare era catedràtic de l’Escola de Comerç,
home serio, treballador i ordenat doncs havia de tirar endavant
una família que cada dia asseia a taula almenys 15 persones ja que des de ben petitons ja
hi asseien i mu mare s’estimava més que els cosins o els amics vinguessin a casa que
nosaltres anéssim a la d’ells. Mon pare sempre beneí la taula; mai se va queixar de res.
Un dia, discretament, al abocar-me el plat, vaig demanar que no me posessin carxofes,
mon pare, de fina oïda, digué “posen-hi tres trossos i n’hi guardes tres pel vespre”. Des
de llavors les carxofes m’encanten. A casa no en sortí cap de triat. I què dir de mu
mare? Filla d’un militar inquer i d’una basca de Guernica. Ens crià als dotze en els seus
pits(sic) i ens allocà a tots fins que cada u prengué la seva volada. Alegra i serena,
malgrat tanta feina mai la vérem nerviosa. Encara trobà temps per ajudar a la parròquia,
per donar classes als cursos obligatoris de l’Escola Pre-matrimonial, per col·laborar en el
Tribunal Eclesiàstic i ser membre de la Comissió Provincial de Protecció a la Dona.
Com nota curiosa diré que vaig anar amb el meus germans al parvulari de “La
Escuela Católica Alemana”, llavors l’única escola mixta i dirigida per una dona. Els dos
primers cursos de batxiller els vaig fer a L’Institut Ramon Llull i la resta amb els jesuïtes
al Col·legit de Montisión. on teníem missa diària i rosari o xerrada espiritual els
capvespres. Congregant Marià anava amb un grup a fer catequesi a la Parròquia de S.
Sebastià, que llavors estava en un descampat i els diumenges a servir el dinar als vells
de Les Germanetes. També solia fer d’escolanet a St. Francesc que estava ben a prop de
ca nostra.
Va ser dins aquests ambients que començà a congriar-se la meva vocació. Record
que abans de començar els exercicis espirituals del sisè curs vaig parlar de la meva
possible vocació al meu director espiritual, un sant jesuïta. Va ser en aquest moments
que vaig decidir ser capellà diocesà. No ho vaig dir a ningú més. Continuava externament
tot normal fins tenir el batxiller acabat i la revàlida aprovada, el setembre de 1944.
Resulta curiós que mai abans havia tingut tracte amb cap capellà diocesà.
2. Com s’esdevingué la seva experiència de seminarista a Mallorca, tant en l’aspecte
acadèmic com disciplinar, i la de Salamanca?
Vaig trepitjar per primera vegada el Seminari a mitjan setembre. Me vaig presentar
“a cuerpo limpio”, sense cap previsió. Esperava sorpreses i algunes dificultats, però jo
estava decidit a tot. Els superiors quasi se regiraren ja que no tenien cap sol·licitud ni
notícia meva, però s’alegraren d’acceptar un “viudo”( denominació d’origen). Sols em va
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reconèixer pels cognoms D. Jaume Sampol, aleshores Secretari d’Estudis, que havia
estudiat el batxillerat amb mu mare; home estricte que em digué “com el Estat no
reconeix les notes del Seminari, tampoc nosaltres les seves”. I vaig haver de passar per
una espècie d’examen de revàlida, certament benèvol. Vaig començar les classes amb
els petits a 3er de llatí, i després de Pasqua a 4t. A final de curs, vingué el Sr. Sampol,
després d’estar molts de mesos malalt, per dir-me dues cosses: primera“¿amb quin
permís havia passat fins a 4 de llatí? Això mai havia succeït. M’hauria d’examinar de
tots els curs de llatí i no me diria les notes fins haver sofert tots els exàmens, no fos cosa
que si suspengués un curs inferior, ja no valdria la nota del curs superior. Convé tenir
present que per aquelles “calendes” els exàmens escrits de llatí, sols anaven firmats per
un número , una lletra i un número i eren valorats pel tots el professors mitjançant unes
bolles de tres colors. I, segon, em digué:” que me faltava una assignatura, Quina? La
d’urbanitat. Amb un somriure imprudent li vaig respondre: “crec que en això estic
preparat per guanyar una oposició a guarda urbà”. La broma me costà dos dissabtes
ajudar-li a la secretaria. Des de llavors fórem bons amics sobretot durant la seva llarga
malaltia. Ja de capellà sovint li duia la Comunió.
El segon any vaig passar a filosofia, ja que el setembre havia aprovat el 5e de llatí.
Vaig fer els tres cursos de filosofia en dos, que sumats els 4 de teologia a Salamanca,
dóna per resultat que som el capellà de carrera més curta de Mallorca. Suposo que algú
ara dirà: “ja deia jo...”
Algunes coses que més me varen xocar però no ferir, varen ser “el tancament”,
sols el Rector i el porter tenien clau de la casa, els seminaristes de filosofia ja disposaven
d’habitació però els vespres romanien tancats, podien obrir per dedins, però calia donar
una explicació; totes les finestres que donaven al carrer tenien reixes; no entrava cap diari
ni noticies de radio, malgrat que algú es feia ben d’amagat una radio galena; durant el
curs no era possible la relació entre filòsofs i teòlegs. La majoria del temps era de silenci,
sols se podia parlar durant els “recreos”, de dia en els patis o terrats i els vespres després
de sopar una estoneta en el mateix corredor del pis corresponent.
Me resultà molt diferent l’estil de vida: casa amb poca claror, el mobiliari i l’orde
de les classes molt poc adients; sorprenents els horaris del mati a les cinc i mitja, i del
vespre a les deu dins el llit, previ avís de tancament de la llum. A les sis del mati tots,
petits i grans, a la capella. No m’agradava gens la meva figura: el cabells al ran, la faç
esblanqueïda per la falta de sol i la magra alimentació, era el temps de la postguerra civil,
època de fam. Crec que tot això suscitava en els meus amics la pregunta: Pau, est feliç?,
Som molt feliç, responia llavors. I avui també reconec que he estat molt feliç i que som i
esper ser molt feliç, malgrat tot, fins al darrer alè.
Cap a Salamanca.
L’origen se troba en que jo desitjava sortir i millorar la meva formació. M’ajudà el
meu amic Miquel Moncadas que anà a Salamanca el curs anterior i vingué molt content,
i també l’assistència durant l’estiu a un curset per seminaristes a Albarracín (Terol)
sobre l’espiritualitat de S. Joan d’Avila. No puc recordar com em vaig assabentar de la
seva existència, ni com vaig aconseguir permís del seminari, cosa gens fàcil, ni tampoc
els diners necessaris per la meva primera sortida de l’Illa amb en Bernat Martorell. Eren
els temps terribles dels “maquis” que vaig viure de prop i me donaren més tard matèria
per contarelles als seminaris d’estiu de l’època d’en Moncadas. Allà em vaig fer molt
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amic d’en José Delicado que era d’Albacete però ja estava matriculat per començar la
teologia a Salamanca i me va encoratjar. Una vegada decidit, no record massa oposició
dels Superiors, sols el Sr. Sampol, al donar-me el necessari certificat d’estudis, em digué
“es veu que aspires a canonge”. La vida ha demostrat que no.
El canvi va ser gros. Per aquell temps els viatges eren interminables. Una vegada,
per anar de València a Madrid, necessitàrem 22 hores. Els cursos duraven seguit de finals
de setembre a les darreries de juny. Per Nadal i Pasqua romaníem interns i omplíem el
temps fent teatre i altres activitats. El fred immens, sovint calia rompre el gel del gerro
per rentar-te la cara.
Els alumnes eren de lo més divers en gusts i mentalitats i ho
manifestaven en la seva vestimenta, doncs cada ú conservava la del seu propi seminari
diocesà; la nostra beca blava cridava l’atenció. Els professors molt competents i prou
diferents (diocesans, dominics, jesuïtes, agustins, franciscans...) que treballaven i ens
feien treballar; no podies badar gens ja que tot era a base d’apunts. En els quatre anys
sols tingueren un llibre de text. Per estalviar, amb els catalans compràvem a principi de
curs a una fàbrica de paper una caixa de milers de folis.
Davant el tancament de Mallorca, ara vivia dins l’obertura, la renovació i el futur.
Allà arribaven les noves corrents del pensament i de la teologia de tot Europa. Com detall
diré que vaig poder participar en alguna manera en el naixement de la revista
“Incunable” i en la gestació de PPC.; la “reparació” solemne de part de Roma al
P.Colunga O.P professor de A.T. en la Sala Magna de la universitat, la vivència molt
directe de la “Visita Pastoral extraordinària” que provocà el Rector davant ja de certs
problemes dels seminaristes al promoure un espècie de “banderín de enganche” pels
millors, que motivà un malestar en tota la comunitat. El Bisbe ens va rebre a cada curs
per separat. El nostre fou molt clar i sincer, lo que causà desconcert al Bisbe i ho
manifestà en acomiadar-nos en sec, sense donar-nos l’anell a besar. En el sermó de
cloenda de la visita va dir “noté un curso que tenía cierta psicosis”. Era el 1949
Salamanca ha estat un dels millors regals de la meva vida. Des de llavors, he
complit el propòsit de sortir tots els anys de l’Illa.
3. Quan s’ordenà i quines foren les seves destinacions posteriors a la ordenació?
D’entrada diré que no n’he demanat cap mai; la majoria han estat inesperades i,
per tant, sense preparació prèvia, difícils algunes, però crec sincerament que sempre m’he
esforçat molt en fer-ho el millor que ha sabut i pogut. I de tots n’he tret algun profit i
més d’una nafra. Ara, a més de 61 anys d’ordenació, me veig com Ulises retornant a
Itaca, prou esquinçat sí, però no dolgut, més bé alegre i ben content, que no satisfet del
tot.
Vaig començar de capellà del Bisbe i Consiliari dels Joves de A.C de la parròquia
de S. Nicolau de Palma (1951-55). Després vaig quedar de Vicari de dita Parròquia, fins
que el bisbe Enciso m’envià a St. Agustí (1962-67), una zona que vivia el boom turístic.
Varen ser uns anys molt intensos: crec que som l’únic capellà de Mallorca que he posat
(sic) dinamita per esbucar l’església i la rectoria en una sola setmana, i a l’any poder ja
celebrar Missa, malgrat que encara no estava del tot enllestida. Una curiositat: en els
meus propòsits dels exercicis d’ordenació tenia escrit “no dedicar-me mai a obres
materials de l’església” i per poc me pas més de la meitat de la vida ficat amb obres.
Vàrem aconseguir una gran col·laboració pastoral i començàrem a treballar amb el
personal dels hotels, vingueren seminaristes de fora i gent compromesa especialment de
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les Missioneres Seculars. Como responsable de la pastoral de turisme vaig participar en
varies “Jornadas Nacionales de Pastoral de Turismo”, especialment record les de Girona
i Màlaga.

Me anomenaren “Asesor religioso del Secretariado Diocesano de Familia” (195867). Va ser el temps d’un fort moviment familiar, de conferències i de grups de
matrimonis, d’exercicis espirituals interns a Ca’n Tàpera (quant va costar!) generalment
dirigits per “sa companyia artis”, es a dir, Moncades, Payeras, Oliver; i d’exercicis
externs a l’església de St. Francesc de Palma, ben plena, dirigits per gent destacada de
fora. També aquí hi ha una curiositat: després d’una entrevista llarga i documentada el
bisbe Enciso accedí a celebrar la primera Missa vespertina a Mallorca amb motiu de la
cloenda d’una tanda d’aquests exercicis.
El 11 d’agost de 1967 rebo inesperadament el nomenament de Rector de S.
Nicolau de Palma amb algunes particularitats. Era el successor del meu anterior Rector
D. Llorenç Lliteres, el primer jubilat per l’edat a Mallorca, i me trobava, sent jo el més
jove, amb els mateixos vicaris amb qui havia compartir abans. Per cert que el vicari
major me va escriure una carta de rebuda preciosa, l’altre amb arribar me preguntà “com
aniria vestit”, doncs aleshores a Palma no s’estilava el clergeman.
4. Entrem ara a l’època, com a Rector del seminari
Com i quan rebé la notícia?
Va ser pel juny de 1968. D. Guillem Fiol, aleshores Vicari General, em vingué a
veure i amb les millors formes i en nom del bisbe Rafel m’enflocà el problema i me
demanà d’acceptar per fer un gran servei a la diòcesi. Vaig quedar sense paraula per lo
inesperat (ja hi tornam a ser!) i per lo que me venia damunt. Vaig demanar un temps i la
necessitat de trobar-nos amb el bisbe, que aquells dies era a Madrid. I allà hi anàrem.
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Davant el bisbe vaig torçar el coll, sols vaig demanar silenci de moment i mans lliures per
formar l’equip”. Tot foren facilitats, després la vida ja s’encarregà de posar les dificultats.
Per la primera vegada vaig perdre realment la son durant dies seguits, me colgava
a mitjanit i a les dues de la matinada ja corria pel jardí de casa. Crec que mai oblidaré el
lloc ni el moment quan un bon amic capellà a qui li vaig confiar el secret me digué
“Coratge, Pau, quan Déu crida, crea”. Això m’asserenà moltíssim.
Del cessament del personal anterior?
Se’n feren càrrec el Bisbe i el Vicari General. Crec que tots acceptaren els nous
càrrecs, doncs la majoria reconeixia la necessitat d’un canvi. D. Pedro Sureda feia un
temps que havia presentat la seva dimissió. Des de llavors se tancà dins ca seva, deia
missa a la comunitat de Franciscanes del C. Antilló, i es dedicà a escriure i a pregar. Cada
capvespre el podien veure fent una hora d’oració davant el sagrari de la seva Parròquia de
St. Alonso Rodríguez, a on anys després ens hi tornarem trobar i renovàrem la nostra
antiga amistat, però ja no fou al mateix nivell. Ara puc dir que vaig insistir en aquells
moments perquè a D. Pedro el fessin canonge.
Jo, per la meva part, vaig començar discretament els contactes amb aquells que me
semblaven més capaços per ajudar-me. Calien algunes qualitats indispensables, des de
ser més joves que jo que estava a prop de complir els 42 anys, tenir capacitat de fer
equip, acceptació del projecte i també la il·lusió de dur-lo endavant, malgrat les
dificultats de la tasca de les que tots havíem de ser conscients. De l’anterior equip
quedaren al seminari menor Planas i Orell, i en el seminari major en Guillem Payeras. Els
nous foren Manuel Bauçà, Joan Caldentey i Bartomeu Fons.
Com vaig trobar el Seminari?
La primera visita privada, de cortesia a D. Pedro Sureda, tingué lloc a principis
d’agost i me vaig fer acompanyar per un professor de Montisión, per evitar entrar ja en
matèria. Visitarem la capella, pujaren uns moments a la rectoral i seguint les seves
indicacions visitarem les monges. Elles mostraren la seva curiositat i una certa sorpresa,
fins que una de darrera digué “això és el nou rector?” I jo amb un somriure vaig
respondre: “això, això..” La sorpresa provenia no tant de la meva figura jove com del fet,
no intencionat, de presentar-me sense sotana.
El cop més fort psicològicament el rebia a la capella del seminari el dia de
l’obertura de curs quan el bisbe D. Rafael Alvárez Lara se dirigí a mi com “muy ilustre
Sr. Rector” i quan estava de genolls al peu de l’altar, envoltat de tants de personatges
amb sotana i “manteo” per fer el ja sabut jurament. ¡Ja està fet! ¡La cosa no té marxa
enrere ! ¡¡Endavant!!
Principals problemes que hagué de resoldre?
Els estudis era punt cabdal. El 13 de desembre de 1968 convocarem el primer claustre de
professors, després de 8 anys d’haver celebrat el darrer. El bisbe poc abans de començarlo m’envià, sense haver-la demanada, una carta manuscrita “por si te hace falta”. A més
de sol·licitar la màxima col·laboració dels professors, els vaig demanar la seva opinió
sobre la necessitat de convertir els estudis del seminari menor en una filial d’Institut on
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els al·lots obtindrien així el títol civil de batxiller. L’opinió fou favorable, però, encara
avui no sé per què, vaig demanar una votació personal i vaig dir al Secretari que era en
Bauçà, que costés en acta “’l’aprovació personal i unànime”. Remarco això perquè el
curs següent quedà renovat gran part del professorat del seminari menor perquè a una
filial sols podien fer classe els titulats civils. Nosaltres no “tragueren a ningú”, ells
mateixos se varen excloure.
Referent als estudis del seminari major, aprofitàrem la publicació del nou pla
d’estudis pels seminaris. Tot d’una començàrem l’aproximació amb els seminaris
religiosos de Mallorca i després amb els d’Eivissa i Menorca. Per sumar forces i ajuntar
personal docent. La renuncia de D. Sebastià Garcias, de D. Bruno Morey i de D.
Bartomeu Torres i els canvis d’alguns a altres matèries facilitaren l’entrada per citar-ne
alguns, d’en Bennassar, dels PP. Taberner, franciscà, d’en Toni Oliver i Fraile, teatins,
del P. Josep Amengual del SS.CC.... Així el 11 de juny de 1970 quedà constituït i firmat
pel Bisbe i pels Provincials El CESE (Centre d’Estudis Superior Eclesiàstic). Tot seguit
començarem les gestions per assolir la filiació a una facultat de Teologia. A quina?
Valencia o Salamanca eren las més oficials. Discretament, a traves del Dr. Pont i Gol,
arquebisbe de Tarragona, establirem relació amb Barcelona, que llavors tenia dues
seccions S. Cugat (jesuïtes) i S. Pacià (seminari) i les dues ens “festejaven”, però crec
que encertarem al vincular-nos no amb les “branques (seccions)” sinó amb la soca, es a
dir, amb la facultat mateixa. I Roma així ho va aprovar EL CETEM el gener de 1972 i
en nomenaren primer Director. (Tota aquesta història ben documentada se troba en la
publicació “Centre d’Estudis Teològics de Mallorca. XXVe. Aniversari 1970-1995 sobre
tot en les pgs.17-45).
En aquests anys passaren molts bons teòlegs donant conferències o breus cursets,
entre d’altres record el P. Hortelano, Rovira Belloso, Juan de Dios Martín Velasco,
Olegario González de Cardedal, o el P. Castillo...
De la convivència dins el seminari?
Intentàrem aplicar la pedagogia del
canvi. De fer el pas cap a l’obertura i
a
una major llibertat, de llevar
pressió i facilitar el diàleg. D’aquesta
tasca diària i dura s’encarregaren els
altres Superiors, sobretot en Manuel
Bauçà i en Joan Caldentey. Tots
estaven conven-çuts amb les idees del
llibre d’en Olegario “Crisis de
Seminario o de sacedotes?” i que
vivíem en la ressaca del maig francès
i les bufades renovadores del Concili.
Rebé pressions i crítiques de l’ala més conservadora?
Per suposat. I no poques. “En Filemon”, pseudònim d’un “personatge mallorquí”, se
dedicà tant en el “¿Qué pasa?” (publicació nacional) com en el “Norai” (local) a posarnos sovint a carreró que no passa, publicant amb noms i cognoms fets i circumstàncies
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absolutament falsos. També, de més enllà dels més conservadors,
esquitxos.

ens arribaven

Quina fou la postura del Bisbe i del Vicari General?
He de dir amb sinceritat que sempre tinguérem el seu recolzament. Alguns moments el
Bisbe quedava un poc sorprès o esverat, però no costava gaire asserenar-lo. Valga
aquesta mostra: un dia me demana per coses molt personals a les que vaig respondre
amb tota sinceritat i ell em en digué: “¿me guardaràs secreto?” I me donà a llegir una
carta d’un bisbe amic que l’avisava amb bona intenció suposo i citant la informació d’un
mallorquí conegut meu, de coses greus “de tu Rector del seminario”. La meva resposta
fou: “Sr. Obispo todo esto es falso, pero si cree que ha de hacerle caso, ahora mismo
dejo el seminario”. Agafà la carta i la fe bocins. Pocs mesos després aquest bisbe
s’hostejà al Seminari i el vaig passejar amb el meu sis-cents. Crec que mai vaig posar
mala cara a l’informador mallorquí.
5. Parli’ns ara també de l’època post-seminari.
Com temps enrere jo havia defensat al Presbiteri la necessitat de que els
nomenaments de la diòcesi fossin per 5 anys, abans d’acabar el curs vaig demanar al
bisbe Teodor el “finiquito”. Ho vaig comunicar a la resta de l’equip al final de la setmana
de revisió del curs i planificació del següent, que aquesta vegada la tinguérem a una casa
de camp a Formentera, acollits gratuïtament.
Necessitava un temps i un espai diferent per poder reflexionar. Volia saber què
tenia dins el meu rebost interior. Vaig triar Paris, i en bon hora. Resultà un any
excepcionalment enriquidor baix diferents aspectes: vaig poder assistir a un curset amb el
P. Congar, conversar amb el P. Chenu a la seva cel·la, participar una setmana amb Freire;
vaig viure més de prop que a España la crisis del Bisbe de Bilbao, els darrers
afusellaments del temps d’en Franco, i altres esdeveniments com la caiguda d’Allende a
Xile, la guerra del Kipur o la mort del President de France i veure de prop las primeres
eleccions de la meva vida. Paris era una font abundant d’informació de tot lo món.
Què va fer de tornada?
De moment no m’oferiren res en concret. Després d’uns mesos me nomenaren
capellà del Temple. Vaig reprendre les classes al Cetem compartint temps per donar uns
cursets d’oració a Pina i dirigir tandes d’exercicis espirituals com ja abans m’havia
dedicat.
A partir del juny de 1978 me situen de Delegat Diocesà de Catequesi (1979-91) i
de rector a la Parròquia de St. Alonso de Palma (1978-2002) fins a la jubilació. Varen
ser dues tasques complementaries. La catequesis suposava una labor més específica i
m’obligava a tenir més contactes en l’exterior, altres parròquies, Catalunya i Madrid. A
St. Alonso el terreny estava més acotat. Varen ser quasi 24 anys de feines materials com
acabar tots els interiors del temple, reformar el saló d’actes i adaptar les vivendes, però
sobretot la feina més maca va ser fruir d’una sèrie de grups amb una dinàmica molt
conjuntada i participativa.
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Com viu aquesta etapa de jubilació?
He de dir que me vaig preparar a consciència i amb suficient antelació. Això sí
que no me va sorprendre. En una reunió arxiprestal, sent Vicari Episcopal en Tauler, al
preguntar-me sobre la jubilació vaig dir amb sinceritat tot lo que pensava. Això arribà a
D. Teodor que m’envià a cercar. Dins una conversa fraternal de més de dues hores me
proposà ser el Consiliari D. de Vida Creixent i ajudar a la Parròquia de St. Miquel com
acollit. Li vaig fer dues observacions. En quant a lo de Vida Creixent record molt bé les
meves paraules referint-me a l’edat “Sr. Bisbe, jo ja tenc molts de números per la rifa de
la vida, és vera que amb menys números te pot tocar”. I la rifa li tocà a ell, més jove que jo.
Referent a lo de S. Miquel li vaig preguntar “Allà me volen?” no volia fer nosa o
ser acceptat per imposició o compassió. I m’acolliren fraternalment. Ara, no sols
m’accepten sinó que me necessiten i segueixen acollint-me amb tot afecte i respecte.
Ambdues tasques pastorals i d’altres afegitons fruit de tant d’anys de ministeri me
demanen temps i també esforços per posar-me al dia. Així puc oferir algunes coses del
meu i rebre’n moltes dels altres. I m’hi trobo a gust, content de poder seguir complint
allò que tinc damunt la meva taula en lletres de bronze: “Cal no abandonar mai ni la
tasca ni l’esperança”
Còm valora la renúncia del Papa?
Un gest extraordinari, magnífic. Dut a terme amb senzillesa, oportunitat i
elegància, tant en el fons com en la forma. Hem sentit molts de comentaris, noto a faltar
una major valoració i reflexió teològica i de fe. Ell ha obert una porta. Cal pensar que
les portes s’han de poder obrir i tancar, però no estan fetes per romandre sempre obertes.
Si creiem que l’Esperit té a veure en l’ “elecció”, també pens que l’Esperit ha de tenir
que veure en la “renúncia”, més enllà d’altres consideracions.
I del Papa Francesc?
Dels 7 Papes que he conegut, crec que la seva elecció és la que ha tingut més
repercussió immediata tant en el interior com en l’exterior de la Església. Un gran regal
del Cel. Més enllà de les petites anècdotes, considero que ja ha fet gestos prou
significatius en el sentit més profund d’aquesta paraula. Demano a Déu que el
personatge no minvi a la persona.
*****
Tant a mi com a n'en Jaume ens ha meravellat l’excel·lent memòria de D. Pau, com també
el seu sentit crític i lúcid. Com m'agradaria a mi als 86 anys mantenir les aptituds tan
operatives com ell.
I si hem de parlar d'actituds, és d'admirar el seu esperit obert als canvis i a la mentalitat
actual.
Ell, com Ulises, se sent "prou esquinçat però no dolgut, més bé alegre i content, que no satisfet
del tot".
Gràcies D. Pau per aquella hora de conversa tan amigable i profitosa que entenguérem en
Jaume i jo amb vostè, i per la seva generositat de voler col·laborar en la nostra revista.
Toni Bennasar
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ENTREVISTA
TOMEU FONS PASCUAL,
majordom del Seminari
(1968-69 / 1971-72)

El dia 26 de febrer passat acudírem a Felanitx a veure en Tomeu i mantenir amb ell un
canvi d'impressions en relació als anys que va passar al seminari tenint la
responsabilitat de la majordomia d'aquella casa.
En Jaume Sancho, en Toni Bennássar i en Jaume Gual arribàrem puntuals a les 11 a la
rectoria de Felanitx. Les portes estaven tancades, però hi havia una nota que deia:
"d'aquí mitja hora, seré aquí". Com que la mitja hora es va fer llarga i feia una fretada,
decidírem anar a prendre un cafè i deixàrem en número de telèfon, anotat al mateix
paper, perquè en Tomeu ens cridàs quan arribàs. Aviat ens va cridar i ens trobàrem a
la rectoria.
Asseguts, envoltant la camilla del despatx parroquial, amb l'enregistradora a punt,
començam la conversa.
En Jaume Sancho s'interessa, en primer lloc, pels anys que en Tomeu fou majordom
del Seminari. "Vaig començar —diu en Tomeu— en el curs 1968-69. A noltros mos
ordenaren l'any 1967, jo només vaig estar un any a Maria de la Salut i llavors vaig anar
al seminari. Tots érem nous, excepte don Guiem Payeras, don Pau Oliver, en Manuel
Bauzá i en Joan Caldentey al seminari major. En es seminari menor hi havia en Joan
Planas, crec que era es director espiritual i en Miquel Orell de superior. Jo hi vaig estar
tres cursos, perquè llavors me'n vaig anar a Roma".
En Tomeu ens explicà un poquet el que va viure aquell any a Maria de la Salut, amb el
rector don Miquel Estades que era d'Esporles i digué: "Don Miquel feia molts d'anys
que estava allà i realment es vicari jove era qui tenia més esment a sa joventut. Però ell
era molt comprensiu, record
que a vegades, quan jo no em
despertava es matí per anar a
dir sa missa primera, el
cridaven a ell i sempre em
deia, jo vos entenc perquè sou
jove i duis moltes activitats, jo
ho entenc que no vos hàgiu
despert".
Com va ser que es produí
aquell canvi al seminari?
"Jo vos contaré un poquet lo
que record. Jo vaig substituir
don Toni Esteva.
Don Pep Sacanell també se'n
va anar i va passar a ser
secretari en Manuel Bauzá
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que a més estava encarregat des teòlegs. En Joan Caldentey des filòsofs. Jo li
ajudava i tenia un poc d'esment als de tercer de filosofia, que era es curs d'en Francesc
Munar i d'en Llorenç Lladó.
Un "xisquerillo" que em va passar quan sa meva partida cap al seminari. A Maria de la
Salut, devers mitjan curs, era ja l'any 1968, va venir a veure'm en Miquel Fernández,
acompanyat d'un altre que ara no puc recordar —tots dos estaven a Perú—, per
convidar-me a anar a Perú. Jo, malgrat tenia amb mi mun pare i mu mare, vaig dir que
sí, ja em va bé. Es meus pares varen patir un poc, però jo els vaig dir que si me
n'havia d'anar me n'aniria. Però llavor em va cridar don Guiem Fiol, que era es Vicari
General, —ja tenia es passaport fet per anar-me'n— i em digué: "no te'n pots anar, ara
fa poc temps que estàs a Maria". Per això no me'n vaig anar.
Així i tot a final des curs, el juliol de 1968, em demanaren si volia anar de rector a
s'Alqueria Blanca. Jo vaig acceptar i quan ja havia duit coses cap allà, un dia se
presentaren —jo crec que ja era a s'Alqueria— en Pau Oliver, en Manuel Bauzá i en
Joan Caldentey i em proposaren anar amb ells al seminari. Allà, com he dit, vaig fer de
majordom i ajudava a en Joan Caldentey, amb ell mos enteníem molt bé. Inclús també
vaig fer algunes classes de Pedagogia, classes que havia de preparar. Això va
despertar en mi un interès per la Pedagogia.
Vaig anar a veure el bisbe, don Rafael, i li vaig explicar que jo ara havia d'anar a
s'Alqueria Blanca. Ell em digué "el Seminario es muy importante y tienes que ir al
seminario".
En Jaume Sancho, intentant poder esbrinar el perquè d'aquell canvi total dels dirigents
del seminari, demana a en Tomeu si ens pot clarificar un poquet la qüestió. Què havia
passat en el curs 1967-68 al seminari?
"Havia tengut lloc el concili Vaticà II —diu en Tomeu— recordareu que quan noltros
estàvem a sa Domus ja es parlava de fortes ventades. Recordau que noltros llegíem
llibres que fins llavors no ho podíem fer a no ser d'amagat (Hans Küng i altres). Per
altra part en es seminari es rector, don Pedro Sureda, no s'entenia amb sos professors,
no feien claustres de professors; hi havia coses que no encaixaven. També amb sos
superiors, que en aquells moments hi havia don Jaume Cabrer i don Guiem Payeras de
directors espirituals, don Baltasar Soler i en Joan Soler de superiors, sembla que hi
havia problemes. Don Pedro Sureda ja no controlava sa situació, crec que es
problemes més grans estaven en sa manca de connexió entre es rector i es claustre de
professors".
En Toni Bennássar, per incidir un poc més en el tema, li demana a en Tomeu si quan
va anar allà com a majordom havia trobat el seminari canviat en relació a com el va
deixar quan fou ordenat l'any anterior 1967. En Tomeu li contesta:
"Sí, allò va ser un canvi radical; jo ho vaig viure i hi vaig ésser en es començament. Es
seminari estava en aquell moment podríem dir dins d'una certa revolució. Jo crec que
especialment a don Pedro Sureda lo que li va influir foren coses que passaven que ell
no les va assumir de cap manera, actituds des seminaristes. Hi havia una confusió
entre es seminaristes que respiraven Vaticà II. Recordau que ja abans noltros dèiem a
en Garcias Palou si mos llevarien sa sotana i ell mos contestava: "llevar? vos ne
posaren tres una damunt s'altra".
En Jaume Sancho no acaba d'entendre el que va passar, i demana per l'etapa del curs
1966-67 que nosaltres, ja diaques, estàvem a sa Domus, perquè ell aleshores
estudiava a Comillas.
En Tomeu ens explica el següent:
"Jo a sa Domus era es preceps, es responsable de s'organització i coordinació de sa
feina des diaques. Tenia contacte amb don Pedro Sureda i encara no havia notat
massa preocupació en ell. Sa crisi forta pareix que es produí en es curs següent 196768, perquè jo vaig estar aquell any a Maria de la Salut i quan vaig tornar al seminari el
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vaig trobar canviat, en aquest sentit. Hi havia manca de comunicació amb sos
professors. Don Pedro Sureda era qui havia de convocar es claustre i no ho feia.
Desconec quines converses va tenir don Guiem Fiol, que era es Vicari General. Però
don Pedro Sureda quan va veure que no dominava sa situació, i pot ser un poc empès
per don Guiem, va presentar sa dimissió, jo no ho puc afirmar".
A don Pau Oliver —diu en Jaume Sancho— qui el va escollir per anar al Seminari?
"Don Guiem Fiol va dur ses messions. Crec que ell va parlar amb sos superiors i varen
veure que s'havia de fer un canvi".
A més de canviar els superiors —li demana en Toni Bennássar— hi va haver canvis de
professors?
Sí, quasi sa mitat se'n varen anar. Hi va haver una reestructuració fins i tot de
professors. En Torres, en Garcias Palou, el pare Munar i en Rafel Caldentey se
n'anaren; don "Pepito" va continuar poc temps. Altres varen continuar, en Joan Soler,
don Francesc Batle algun temps. També s'incorporà en Manuel Bauzá, com a
professor.
En Toni Bennássar demana a en Tomeu si durant els tres anys que va estar de
majordom al seminari va notar una davallada notable del número de seminaristes. Cal
recordar que, quan ells entraren de superiors, hi havia hagut, ja aquell mateix any, una
desbandada general: el Seminari major en un sol curs perdé un 40 % d’alumnes. (Es
pot confirmar el fet a l'article d’en Bartomeu Moll en aquest mateix núm. de la revista).
En Tomeu diu el següent:
"Hi va haver partides de
seminaristes, però sa
baixada no va ser ja molt
grossa. En es grup en què
jo me vaig relacionar més,
que era es de tercer de
filosofia, qualcú va partir,
però no hi va haver una
desbandada.
Lo
que
desitjaven es seminaristes
llavors era un canvi. Es
plantejament que es va fer
s'equip nou era que es
seminari menor fos una
secció filial d'institut".
En Jaume Sancho diu que
segurament aquest tema
ja s'havia plantejat amb
don Pedro Sureda pel que va contar en Toni Bennássar que el volia enviar a estudiar
ciències exactes i no teologia ni filosofia. En Tomeu Fons diu:
"Ami també me'n va parlar es rector Sureda. Pareix que ja volia fer una filial d'institut i
necessitava professors amb títol".
En Tomeu continua: "Noltros ho moguérem, però don "Pepito" va posar dificultats,
perquè ell era un des que havien de botir perquè no tenia títol per ses assignatures de
batxillerat. Crec que don "Pepito" va apel·lar fins i tot a Roma. Això ho va dur
directament en Pau Oliver, ell vos podrà donar més referències des tema".
Pren la paraula en Jaume Sancho afirmant que, segons tenia entès, en Joan Caldentey
havia dit que no tenia bon record d’aquella època. En Tomeu confirma que
efectivament hi hagué dificultats. En Jaume insistí en saber si en Joan rebia moltes
pressions i si era de part dels seminaristes o si les pressions venien de dalt.
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En Tomeu contesta i diu:
"Crec que procedien de cada banda, però que s’amistat amb en Manuel Bauçà i amb
ell el compensava. Jo tenia es despatx ben davant es d'en Joan Caldentey i mos
comunicàvem molt".
Sembla que hi havia problemes amb les monges que estaven al servei del seminari. En
Tomeu ho confirma i diu: "A vegades venia sa superiora a parlar amb mi… perquè
també hi hagué crisi per part de ses monges. Elles se’n volien anar”.
En Jaume Sancho li pregunta si coneixia el motiu d’aquest desig. En Tomeu va dir: "No
sé perquè se'n volien anar. Llavors sa superiora ja no era sor Esperança, que noltros
coneixíem, sinó sor Magdalena".
En Toni Bennásar preguntà si encara hi havia sor Amada. "Si —diu en Tomeu— ara
sor Amada està a Felanitx". Cosa que nosaltres sabíem perquè l’havíem visitada.
“La superiora que substituí sor Esperança —diu en Tomeu— venia i em plantejava
problemes referits al menjar i, quan se n’havia anat, jo anava al despatx d'en Joan
Caldentey i m’esplaiava amb ell”. "Abans l’economia del seminari estava lligada al
bisbat i qui l’administrava era un tal Cabrer, en canvi en el meu temps era el majordom,
ja no depenia d'altres persones”.
En Tomeu, parlant de les dificultats econòmiques, ens contà una anècdota que ens va
fer riure molt, digué: "Per parlar del problema econòmic del seminari, pel que fa a la
manutenció dels seminaristes, tenguérem una reunió amb el bisbe don Rafael i ell, en
un moment donat, es despatxà amb aquesta: "Por qué no ponemos una granja de
conejos”? Fins i tot ja estava pensat es lloc on havien d’estar es conills: en aquelles
dependència que hi havia arran del safareig".
En Toni li pregunta quina relació tengué amb el personal que duia la finca de Son
Gibert. En Tomeu li contesta: "Era molt bona gent, l'amo en Salvador era un sant home,
i mos dúiem molt bé".
Què subministrava la finca al seminari? —li pregunta en Toni Bennássar—
"Mos subministrava carn, llet i fruita, moltes taronges; no recordau que érem noltros
que vàrem fer els clots dels tarongers". En Jaume Sancho recorda que alguna vegada
havia anat a caçar gorrions a la finca.
En Tomeu ens contà una altra anècdota molt graciosa, digué: ”A vegades venia en Pep
“moies” a veure’m i em contava coverbos, com per exemple, que es seminaristes
l’havien encalçat. Però quan volia aconseguir una cosa, se treia es tabac i em
convidava. Jo ja el veia venir i pensava: què voldrà avui? A vegades em demanava
permís per anar-se’n a alguna banda o em presentava queixes contra ses monges o es
seminaristes".
En Toni li pregunta si el seminari s’autofinançava. En Tomeu li diu: "Sí, però amb una
certa crisi, jo a vegades, per economitzar, agafava sa furgoneta des professors i, ajudat
per alguns seminaristes, anava a Sóller a comprar taronges".
Recordes, Tomeu, què pagaven els seminaristes?
"No me'n record, però sí que me'n record de lo que pagàvem noltros quan entràrem al
seminari: 750 pessetes per trimestre".
Pagaven tots els seminaristes?
"No, hi havia fundacions administrades per aquest tal Cabrer. Eren com a beques. Es
seminaristes des seminari major venien al meu despatx a pagar, des des seminari
menor se’n cuidava en Miquel Orell”
En Toni li pregunta si aquesta feina de majordom el cansà fins al punt de demanar la
substitució.
"Sí, —digué en Tomeu— jo volia anar a estudiar. Per cert que vaig anar a veure en
Garcias a n’es Malpas i li vaig dir que es rector Sureda em volia enviar a estudiar

61

matemàtiques. Quan en Garcias ho sentí, pegà un crit que es sentí des de ben lluny
contra aquesta proposta”.
En Toni Bennássar va dir que també a ell el rector Sureda el volia enviar a estudiar
matemàtiques. Quan va sentir això en Jaume Sancho va dir: "A mi segurament
m'hagués enviat a estudiar física. Em vaig alliberar de bones”.
En Toni va insistir: ”Per què anares a contar-ho a en Garcias Palou?
“Perquè ell va estar molt relacionat amb ses monges dels Sagrats Cors i sa meva tia
havia estat superiora general durant 12 anys. De fet ell vengué a predicar sa meva
Missa Nova".
En Sancho afirmà que ell no pogué assistir a cap Missa Nova perquè en aquelles dates
tenia exàmens a Comillas.
En Tomeu continua dient: "En Garcias no podia veure en Sureda , crec que sa cosa
començà perquè en Sureda no convocava mai es claustre de professors".
En Toni canvia de tema i suggereix a en Tomeu que parli de les experiències
“Caldey Island”.

a

En Tomeu digué: "La
finalitat era aprendre
anglès. Hi vaig anar tres
vegades. Allà hi havia
monjos del Císter que
administraven l'illa. Hi
anàvem amb un grupet
de
seminaristes
es
mesos de juliol i agost i
es monjos ens pagaven.
Es dies que ses barques
no podien arribar a l'illa a
causa de les “marees”
mos dedicàvem a omplir
botelles
a
una
perfumeria des monjos.
També tenien fresses,
tomàtigues… I nosaltres
anàvem a collir-les. Jo
feia gelat amb una
maquineta. I sa gent que venia es passava molt de temps fent coa. Primer pes Selfservice i després pes gelat”.
Canviant de tema en Toni li pregunta si havia demanat un canvi de destí i contestà que
sí perquè era problemàtic. Encara que emfatitzà que l’equip es duia molt bé i que
estaven molt units. “Però, jo no tenia vocació de majordom”.
En Pau Oliver va continuar quan tu te n'anares?
Sí. Ell se va comprometre per cinc anys. En es Consell de Presbiteri ell defensava que
es nomenaments s'havien de fer per cinc anys i efectivament, als cinc anys, ell se'n va
anar.
Acabàrem la conversa i en Tomeu mos va convidar a dinar, a un bar prop de la rectoria.
Allà hi trobàrem en Gaspar Montserrat que va prendre cafè amb nosaltres.
Pensam que la trobada va ser molt interessant i aquest escrit dóna bona fe i és viu
record del que passava al seminari aquells tres cursos que en Tomeu fou majordom de
la casa.

Antoni Bennássar
Jaume Gual
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Taula rodona

CRISI EN EL SEMINARI
I/O CRISI DE SEMINARISTES
INTRODUCCIÓ
L'equip de direcció de Modèlics i modelicons feia temps que
teníem previst, tal com férem al passat número de la revista amb
l'Schola Cantorum del Seminari, d'analitzar el període del canvi de
l'equip directiu del Seminari a l'inici del curs 1968-69 i de com es va
arribar a la situació esdevinguda en aquelles dates.
Per això convocàrem a Binissalem, acollits pel rector en Jaume
Mas, a un nombre de companys que d'una o altra manera podien
aportar els seus coneixements en relació al que preteníem conèixer
i analitzar.
El passat dia 5 de març ens trobàrem a la rectoria de Binissalem les
següents persones: l'amfitrió en Jaume Mas, en Tomeu Ripoll, en
Joan Escanelles, en Llorenç Lladó, en Miquel Monroig i en Bernat
Forteza; aquests serien els que aportarien les seves opinions. Hi
fórem presents, en Jaume Sancho, en Toni Bennàssar i en Jaume
Gual. Posteriroment participaren també en la conversa en Toni Pol
Marcús i en Pere Barceló (Mendai), aquests dos residents al poble.
Centràrem el tema en tres qüestions:
1.- Autopresentació, petita biografia, curriculum, etc.
2.- Anàlisi del canvi del rector Sureda a Pau Oliver: com el
visqueres, gènesi del canvi, referència especial al cursos 1967-68 i
1968-69.
3.- Com valores el teu pas pel seminari en especial referència
a la influència en la teva vida que has viscut.
La trobada es va desenvolupar en un clima d'amistat sincera i en
vius records del que vàrem viure aquells anys en el seminari.
Després de més de dues hores de conversa, on les intervencions es
completaven en les afirmacions d'uns i altres.
Per completar la trobada, anàrem a dinar plegats de menú a ca
s'Hereu a Binissalem mateix.
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Quan vaig ser a ca meva i vaig voler sentir el contingut de la trobada, la sorpresa va ser
majúscula quan vaig comprovar que la trobada no s'havia enregistrat. No podia tornar en
si, no m'ho podia creure. Hi mancà poc per posar-me a plorar de ràbia.
Tot d'una en vaig parlar amb en Jaume i en Toni i decidírem parlar amb els companys i
demanar-los si per escrit ens podien fer arribar el que havien dit a la trobada. Ho férem
aviat perquè la cosa encara era fresca. Una pena, podeu creure que el valor vivencial de
tot el que es va dir se n'anà en orris; encara ara no me'n puc avenir. Com va titular en
Llorenç Lladó el seu escrit "Aportació de la Memòria, davant el fracàs de la tècnica".
Va fallar la tècnica, però gràcies a l'esforç dels companys, com veureu, la cosa va resultar
molt interessant i substanciosa. Gràcies companys en nom dels que feim la revista.

SÍNTESI I EVOLUCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA
Per comprendre els fets esdevinguts que propiciaren el canvi de rector i equip directiu
del seminari, ens hem de traslladar anys abans del curs 1967-68.
Com manifesta en Joan Escanelles a la seva reflexió: "El que passà a final del curs 1967-68
manifestava un dinamisme congriat de molt enrere. ... l’optimisme extraordinari viscut
diàriament arran del Concili Vaticà II, a partir de 1962 fins a 1965, era contrarestat
amb pessimisme, també jorn a jorn, en considerar l’aparença d’immobilisme (1965-1967)
com a antisigne".
El mateix Joan a les confidències "Què va ser per mi i per a mi el seminari", (Modèlics i
modelicons, núm. 24, pàg. 6) comenta: "En la convivència d'agost (any 1965), m'havia
desconcertat un discurs del rector Sureda. Tenia gruix patètic i simulació o fingiment
d'esperança. Les comparacions, era estrany, alarmistes: que si un vent arrauxat, que si
uns fonaments sòlids, que amb tota la venteguera, el seminari resistia, que si la lleialtat a
Pere de Roma o al bisbe diocesà, que si la garantia de l'obediència, que si l'Assumpta ..."
En Joan, més endavant comenta un altre fet: "En l'acte literari musical de la Puríssima,
desembre '65, reblava la intervenció, amb l'agraïment públic llegit en castellà, "Señora,
por tan grande favor", l'empara d'ella contra la ruïna. Aleshores no ho vaig entendre,
necessitaria uns bons anys. Em fa que don Pedro tenia seny agut o profecia d'inspiració.
Va ser acomplerta. Una bufada s'enduia les vocacions, massivament. Era real, si no
visible: el projecte s'esbucava. Ell no assistiria, de poc, a la caiguda, que seguia,
paradoxalment, el rastre d'una glòria fresca. Renunciava, l'home, el '68, dimissió
piadosament acceptada".
El rector Sureda anava perdent el control de la situació i el castell que ell havia construït
es derruïa i no sabia com posar-hi remei. Seminaristes que volien anar a estudiar a
Comillas, rebien el permís del bisbe don Rafel, en contra de l'opinió del rector Sureda.
En Sebastià Salom a l'article, "La trajectòria de les meves conviccions" (Modèlics i
modelicons, núm. 9, octubre 2005, pàg. 9), així ens conta la seva experiència: "En Sancho
em va animar per anar a Comillas. Va ser durant les convivències de 1965. Ell ja havia obtingut es seu
permís directament del Bisbe. I em va assegurar que durant ses convivències es rector mos reuniria per
dir-mos que es qui volguessin anar a Comillas hi podrien anar. Així li ho havia dit el bisbe Rafael. l jo vaig
pensar que me convendria anar-hi".
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"Passaven ses convivències i es rector no mos deia res de Comillas. Fins es darrer vespre. Es dia abans de
partir, el Sr. Soler mos va reunir i mos va dir, entre moltes altres coses, que es qui volguessin anar a
Cormillas, ho comunicassin an es superiors, i ells decidirien qui hi podria anar i qui no. No era això lo que
el Bisbe els havia dit que diguessin, assegurava en Sancho".
"... després de parlar amb es meus pares, uns dies després vaig anar an es Seminari a dir-ho an es rector.
Em va dir que ho havia de pensar bé. .. i que hi tornàs la setmana que ve... Hi vaig tornar la setmana
següent, i em va respondre que ell n'havia de parlar primer amb el bisbe... Mentrestant vaig anar amb sa
moto Guzzi a Artà a veure en Sancho. Era ja a principis de setembre. Pes carrers d'Artà mos topàrem
amb don Toni Esteva i em va dir: "Tu no ets en Salom? Tu vols anar a Comillas? Idò es
superiors des Seminari no t'hi volen deixar anar. Te diran que sí, però te passaran amb
cançons. Si hi vols anar, t'hauràs d'enginyar d'una altra manera."
Es clar que el rector Sureda començava a perdre el control. Els esdeveniments es
precipitaren.
En Llorenç Lladó va contar un fet del seu curs del febrer de 1967: "Per la seva part, el
Director Espiritual, don Jaume Cabrer, que ens havia assegurat que s’embarcaria amb
nosaltres allà on fos per considerar la nostra solvència moral i vocacional
d’envergadura, experimentà una gran decepció amb el succés del febrer de 1967. El curs
decidirem celebrar el “pas de l’Equador”, passant un horabaixa, nit i dia a un xalet que
tenia en Biel Siquier d’Inca a can Cuarassa, a la badia de Pollença. Les interpretacions
foren condemnatoris, i es rompé “la relació” amb don Jaume".
Diu en Jaume Mas: "Record que en Joan Planas ens contava que el dia de l’Asumpta de
l’any 1968 va dir l’ofici al Seminari don Guiem Fiol que era el Vicari General del Bisbe
don Rafael Alvarez i que a l’homilía va parlar de la renovació del Seminari i que si feia
falta hi hauria renovació de l’equip dels superiors del Seminari Major".
Així explica el canvi en Llorenç Lladó: "Fou així que el curs 1968-1969, sense despedirnos del Rector, dels superiors, del majordom, dels directors espirituals... ens reben uns
nous personatges, alguns coneguts per noltros: don Pau Oliver, Rector; don Manuel
Bauza (aCs) superior dels Teòlegs; don Joan Caldentey, dels Filosofs; Mn. Bartomeu
Fons, Majordom".
"Bon record tinc de l’empemta que Mn. Manuel Bauzà, que venia d’Alemanya, donà als
estudis de Filosofia i, sobretot de Teologia. Aquest curs, 1968-1969, amb els nou equip
de Superiors, començaren nous professors; alguns diocesans, com D. Pep Roig,
(aCs),dels Teatins (Pio Lana, que venia amb bicicleta), dels SS.CC., dels Franciscans,
dels Pauls... S’havian començat a posar, amb l’empemta d’En Manuel i la “politica” de
don Pau Oliver els fonaments per a la constitució del CESE (Centro de Estudios
Superiores Eclesiásticos)".
Segons el resum estadístic que presenta en Tomeu Moll en aquest número de la revista,
entre el curs 1967-1968 (darrer del rector Sureda) i el següent el nombre d’alumnes
del Seminari Major descendeix de cop de 153 a 93. Un 40 % en un any ! Mai de la
història es devia haver donat un fet com aquest.
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REFLEXIONS PERSONALS DE CADASCUN DELS CONVIDATS A LA
TROBADA
JOAN ESCANELLES I LLINARS
Entrava jo en el seminari el 9 d’octubre de 1960. Vaig cursar-hi,
completes, la filosofia i la teologia. En vaig sortir en acabar el curs
1968-1969. He rebut la tonsura i els ordes menors.
A desgrat de períodes crítics per a la meva salut, la impressió
conjunta és favorable i extraordinàriament gojosa i benèfica. He
obtingut equilibri emocional, gust per la bellesa musical i literària,
apreci de la filosofia i de la teologia, sentit comunitari i de servei,
compromís amb la nostra llengua, amb el país i amb la cultura, i un ampli col·lectiu de
companys que és el meu per antonomàsia.
Durant la reunió, arran de Modèlics i modelicons, haguda a Binissalem, vaig intervenir per
contestar a una pregunta d’en Sancho referida al curs 1967-1968. Li semblava, jo pens, que
en el dit període es donaren uns fets reveladors d’un canvi brusc en el procés evolutiu del
Seminari.
Em sembla, vaig dir, que l’esmentat curs manifestava un dinamisme congriat de molt
enrere. Si podíem aplicar la dialèctica segons Hegel, l’optimisme extraordinari viscut
diàriament arran del Concili Vaticà II, a partir de 1962 fins a 1965, era contrarestat
amb pessimisme, també jorn a jorn, en considerar la parença d’immobilisme (1965-1967)
com a antisigne. L’etapa síntesi fou l’esbravament reactiu i expansiu, encetat aquell curs
acadèmic i continuat els propvinents. L’estiu de 1968 s’esdevingué la dimissió del rector
Sureda i cessaren gairebé tot l’equip de superiors i els més antics professors de filosofia i
de teologia.
El neguit per la dialèctica reforma-immobilisme afectava algú, si més no, i entre d'altres a
l’equip docent. El senyor Torres, don Bartomeu, em sorprenia amb una afirmació per mi
estranya. En nom dels companys de teologia, que ens hi enviaren, a mi amb en Tomeu
Barceló Nadal, obteníem un canvi de text en l’assignatura De sacramentis. La pretensió era
adoptar un llibre de Michael Schmaus, amb l’argument que els alumnes dominaven poc el
llatí i, a més, la teologia escolàstica pareixia inadequada al postconcili. Ens va respondre:
“Teniu raó, està desfasada. Conec n'Schmauss, anirà bé”. Confés que em va commoure.
BERNAT FORTEZA FUSTER
Vaig entrar al seminari el setembre de 1963, érem una cinquantena.
Teníem don Baltasar Soler de Superior i el Sr. Orvay de director
espiritual. El rector del Seminari era don Pedro Sureda.
Vaig cursar 5 anys d'Humanitats, Filosofia i Teologia. El juny de
1973 vaig anar estudiar Magisteri, i el bisbe don Teodor em va dir
que una vegada acabats els estudis de Magisteri, podria tornar al
Seminari. No hi vaig tornar.
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Exercint de mestre a Binissalem vaig fer Ciències Religioses i vaig anar a Barcelona per
acabar els estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya.
Durant els cinc anys d'humanitats, vaig aprendre a obeir sense poder demanar
explicacions, la disciplina era molt estricte i havies de fer moltes coses que et semblava
que no tenien sentit. Tenc un gran record dels dos primers prefectos que vaig tenir: Rafel
Umbert i Joan Bauçà.
L'afició per la música em ve gràcies a Cecil Buele que em va ensenyar a tocar la guiterra.
Juntament amb en Jaume Alemany, Damià Ferra i Miquel Toledo donàrem alguns
recitals.
Quan vaig cursar Filosofia vaig notar un gran canvi. L'any 1968 hi va haver la ruptura amb
el passat. Jo pens que aquesta ruptura era d'esperar. Havia acabat una etapa i en
començava una altra. El Concili Vaticà II havia acabat. La disciplina de l'etapa de de don
Baltasar ja no tenia sentit i va començar una nova etapa on regnava la llibertat, no sempre
ben entesa. Passàrem d'un règim on tot era controlat per un altre on quasi no ni havia
control.
Els anys passats pel Seminari seran per mi un record positiu. No puc més que sentir
gratitud. Gràcies al Seminari vaig poder estudiar.
És veritat que l'obediència cega que t'exigien, minvava la teva llibertat, així i tot, pens que
em va ajudar o formar-me com a persona.
JAUME MAS JULIÀ

1.- Autopresentació i currículum.
Som Jaume Mas Julià. Vaig néixer a Campos el 1946, vaig entrar el
seminari el 1961, després d’haver estudiat a La Salle de Palma. Vaig
rebre l’ordenació sacerdotal l’any 1970. Els primerrs sis anys de
capellà vaig estar al Seminari Menor com a director espiritual, el
1976 vaig anar a Burundi i vaig tornar a finals de 1997, durant
aquests anys vaig fer dues estades a Mallorca. Una vegada per
qüestions familiars i l’altre perquè l'any 1986 expulsaren els
missioners de Burundi. Les dues vegades vaig tornar a Mallorca amb la intenció de poder
tornar a Burundi, entre tant vaig estar a les parròquies de Corpus Christi a Son Gotleu i a
Son Roca. També vaig fer un any d’estudis a Comillas on ja hi havia estudiat la Teología.
Des de la tornada “definitiva” de Burundi he estat Delegat de Missions, rector de La
Soledat i ara rector de Binissalem i Consell.

2.- Canvi del Rector Sureda a don Pau Oliver.
Jo no vaig viure el canvi de Rector del Seminari que es va produir el curs 68-69 com
alumne del Seminari de Mallorca perquè era a Comillas des del curs 66-67, sí que vaig
viure amb don Pau com a rector del Seminari a partir del curs 70-71, formant part de
l’equip del Seminari Menor juntament amb en Joan Planas i en Tomeu Suau Serra. Record
que en Joan Planas ens contava que el dia de l’Asumpta de l’any 1968 va dir l’ofici al
Seminari don Guiem Fiol, que era el Vicari General del Bisbe don Rafael Alvarez, i que a
l’homilia va parlar de la renovació del Seminari i que si feia falta hi hauria renovació de
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l’equip dels superiors del Seminari Major. De fet el canvi es va produir i el curs 68-69 va
entrar com a rector don Pau amb en Manuel Bauzà, en Joan Caldentey i en Tomeu Fons.
Al Seminari Menor continuaren en Miquel Orell i en Joan Planas.

3.- Valoració del meu pas pel Seminari.
Destacaría els següents trets:
1) Un bon ambient de companyerisme i on he fet bones amistats que duren fins el dia
d’avui que es manifesta amb trobades periòdiques al llarg de l’any . Amb els condeixebles
tenim fixada la trobada anual del 30 de desembre que ja començàrem els anys de
Seminari. A aquesta trobada hi assisteixen des dels qui passaren uns anys al Seminari
com els qui acabaren tots els estudis eclesiàstics.
2) Un ambient que afavoria el gust per l’estudi, no sols de les matèries de classe de les que
ens havíem d’examinar sinó també d’altres lectures. Jo no tenc qualitats per la música
però els companys que en són dotats varen tenir ocasió per dedicar-s’hi.
3) Ens varen obrir a l’església universal, vàrem respirar un ambient missioner, del nostre
curs quatre hem estat a missions a Perú o a Burundi.
4) Vàrem viure el canvi que es produïa al món , a l'església, de tal manera que podríem dir
que l’estat de “canvi permanent” ha influït molt dins la nostra vida, dins la manera de
pensar.

4:- La trobada del 5 de març a Binissalem.
Va ser un moment de reflexió sobre aquells anys de grans canvis, ja que el tema principal
de la conversa i de les reflexions va ser el canvi del Rector Sureda a don Pau Oliver.
Me va sorprendre positivament la valoració de tots els qui érem a la trobada, la valoració
amb serenitat del elements positius i negatius d’aquella època. Tenc la impressió de que
tots vàrem quedar contents d’haver-nos escoltat.
LLORENÇ LLADÓ CALAFAT
Aportació de la Memòria, davant el fracàs de la tècnica

Autopresentació, petita biografia, curriculum...
És ben cert que els “mals noms” tenen a vegades més durada que
els noms de pila i els llinatges amb nissaga de noblesa.
Som en Llorenç Lladó Calafat, nascut al carrer de Ses Filoses, núm. 5,
de la Vila de Valldemossa, el 24 de maig de 1947. El bon exemple
de preveres com Mn. Bernat Homar Oliver (aCs) i Mn. Jaume Serra Adrover, Vicaris que
foren de Valldemossa, i el bon tarannà de Mn. Antoni Cabot Estarellas, Ecònom (aCs)...
sembraren en la meva vida llavors vocacionals, que dins la meva cristiana família, pares,
germans i demés brostaren i me portaren al Seminari.
El dia 11 de octubre de 1962 vaig ingressar al Seminari Menor. (L’endemà començaria el
Concili Ecumènic Vaticà II). Aconsellat per Mn. Antoni Cabot i amb l’acord de don Pere
Sureda, Rector i del Superior don Baltasar Soler m’havia examinat de totes les
assignatures de primer curs, manco Llatí i Espanyol. Així vaig començar el segon curs
amb les dues assignatures de primer.
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Record l'estil personalíssim de don Toni Esteva: fent llatí, amb la gramàtica d’en Penagos,
furiós i simpàtic; i la seva paternal tendresa anant a veure-lo al seu quarto per aclarir els
comptes, ja que era el Majordom.
De don Baltasar, fent Gramàtica Espanyola, aquell Compendio d’Ortografia que havíem
d'aprendre de memòria. Els molts de tocs que amb els nuus dels dits repartia sobre el cap
dels alumnes, cada dia; o per les innombrables faltes de silenci, o d’estudi... (A mi no me
va tocar mai. Sempre vaig pensar que amb 14 anys que jo tenia, no li donava motius; o que
era bon al·lot). Era evident que ni l’Evangeli ni l’exemple explícit de Jesús podien inspirar
una conducta de Superior i prefectes, alguns modèlics, que mantenien l’ordre com a
guardians. Cal distingir el temps perquè els judicis concordin.
Don Vicenç Orvay Ribas, el Director Espiritual, fou sempre un bon acompanyant i
educador. Un bon prevere que ajudava a créixer.
La Meditació, encapsalada per l'oferiment d’obres, 07,30; la Missa; el berenar; docetur tot
el matí, amb moments de recreatio; l'examen de consciència no faltava mai abans de
dinar, que era a les 13,20 h., en silenci personal i música o paraules d'altri per escoltar.
Després de dinar, mitja horeta d'estirar ses cames per defora i a les 14,30 h. a fer-se ses
dents netes al dormitori i cap a la sala d’estudis. El tercer trimestre, després de Pasqua,
els qui ho desitjaven podien fer sesta, fins a les 15,30 h. que recomençava el temps
Docetur. Amb el reso del Rosari devers les vuit del vespre, amb estudi, s'arribaba al sopar.
Tornar a estirar ses cames era lo normal abans d'anar a sa Capella a resar Completes, amb
examen de Consciència. Files en silenci i de cap al dormitori que, ens deien els superiors,
era un lloc més sagrat que la Capella. Així, poc més poc manco, era una jornada.
Del Seminari Menor, els qui cursaven el quart i el quint de les Humanitats (cinc primers
anys dels dotze, segons el Pla d’Estudis) formaven la Secció Major. Record en Julià Cifre,
essent Prefecte, i fent-nos gimnasi, aconsellar-nos rascar-nos les orelles els matins que
feia molt de fred. També record aquelles taules quadrades, en el menjador de la Secció
Major: qualcú trabucà un setrill d’oli damunt el màrmol, en Julià reclamà cridant llesques
de pa per sucar l'oli vessat damunt la taula; aquell horabaixa tothom va haver de berenar
de pa amb oli.
Els darrers anys del Seminari Menor teníem informació dels modèlics i modelicons
(alguns prefectes ho eren); sentíem els sermons que els filòsofs i teòlegs havien de fer per
Sant Josep, també noltros, al menjador, i durant el dinar, havíem de dir, davant els
companys, el sermó del Dia del Seminari: hi va haver de tot i molt... al.lotet l’has de
aprendre millor, l’entonació no és l’adequada, res de floretes... don Baltasar, (aCs) donava
consells en aquelles matèries que ell no n’anava gens sobrat.
El pas a Filosofia suposà per noltros la Solemne Vestició amb la beca blava i l’escut petri
del Seminari: fou a l'inici del curs 1966-67. Els estudis ens presentaren nous professors:
don Pep Sacanell Garí (aCs), don Joan Soler Planas (aCs)... i d’altres que ja coneixíem,
com don Pep Ollers, don Baltasar Coll (aCs) i alguns més. El mateix Superior don
Baltasar passà a la secció de Filosofia. També noltros ja ens incorporàrem a l'Schola
Chantorum, amb en Tomeu Barceló Nadal de Director.

Els cursos 1967-68 i 1968-69
A l’octubre del ’67 la situació del Seminari pels que ens trobàvem al segon curs de
Filosofia, a un any de la solemne vestició amb la beca, les coses no anaven igual. El
malestar no ens portava a la revolució, però entre noltros i de cara a l’exterior, les queixes
eren solvents i constants.
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El posicionament de don Baltasar era distint (noltros erem més grans) i ell estava tancat
en el seu quarto, llevat del dijous que anava a Inca. Noltros sabíem que no hi era. I ho
celebràvem.
Per la seva part, el Director Espiritual, don Jaume Cabrer, que ens havia assegurat que
s’embarcaria amb noltros allà on fos per considerar la nostra solvència moral i vocacional
d’envergadura, experimentà una gran decepció amb el succés del febrer de 1967. El curs
decidírem celebrar el “pas de l’Equador”, passat un horabaixa, nit i dia a un xalet que
tenia en Biel Siquier d’Inca a Can Cuarassa, a la badia de Pollença. Les interpretacions
foren condemnatoris, i es rompé “la relació” amb don Jaume.
Els diumenges, record, que cantàvem vespres a la capella gran. Revestits i amb encens,
altar fumat i don Pere a la seva capelleta rectoral. Teníem més hores i autonomia per
mirar determinats programes de TV.
A les convivències d’estiu de l’any 1968, segons recordà algú a la trobada de Binissalem
del passat dia cinc de març, en absència del Bisbe Rafael vingué a celebrar l’Assumpta el
Vicari General don Guillem Fiol (aCs) i a l’homilia ja va deixar entreveure que era
conscient del malestar, tot augurant uns possibles canvis. El que jo record son les
passejades que feia per Valldemossa, amb don Guillem, on li denunciava situacions que
no podien continuar.
Fou així que el curs 1968-1969, sense despedir-nos del Rector, dels superiors, del
majordom, dels directors espirituals... ens reben uns nous personatges, alguns coneguts
per noltros: don Pau Oliver, Rector; don Manuel Bauza (aCs) superior dels Teòlegs; don
Joan Caldentey, dels Filòsofs; Mn. Bartomeu Fons, Majordom.
Bon record tinc de l’empenta que Mn. Manuel Bauzá, que venia d’Alemanya, donà als
estudis de Filosofia i, sobretot de Teologia. Aquest curs, 1968-1969, amb els nou equip de
Superiors, començaren nous professors; alguns diocesans, com don Pep Roig, (aCs), dels
Teatins (Pio Lana, que venia amb bicicleta), dels SS.CC., dels Franciscans, dels Pauls...
S’havien començat a posar, amb l’empenta d’en Manuel i la “política” de don Pau Oliver
els fonaments per a la constitució del CESE (Centro de Estudios Superiores
Eclesiasticos).
Amb el canvi, també canvià la nostra indumentària, dins el Seminari. La sotana o el
bavero llarg i negre,de Jaulent, es va retirar. Vestíem normals.
També un règim nou porta problemes. I tensions; amb expulsions i solidaritats de
diferent categoria. Alguns protestàvem i fort discutint les decisions dels superiors i
adoptant actituds i determinacions: algú partí a casa seva, qualcú a La Sapiència... la bona
harmonia havia durat poc. En Tomeu Fons, modèlic, amb en “Queron” que era un cotxe
Daufhine, amb sos frens tarats (un dia sortí al carrer Aragó –carretera d’Inca– des de el
carrer Jazmín sense fer stop), feia d’home bo. Qualque vespre partíem amb ell a dur la
propaganda vocacional del dia del Seminari.
Per la seva part don Pau Oliver va voler normalitzar, en el curs 68-69, els estudis
acadèmics. Entrava en crisi el pla d’estudis conegut –Humanitats, 5 anys; Filosofia, tres
anys; Teologia, 4 anys– i ens proposà treballar el curs preparant l’examen de Preu a
l’Institut Ramon Llull. I així es va fer.
El curs 1969-1970, 1r de Teologia pel nostre curs, recomençàrem el camí. Els externs,
Teatins, Franciscans, Pauls... arribaven sempre d’hora. Els de la casa érem els darrers en
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arribar a les aules. Estàvem ubicats a sa Domus. Alguns, aquest curs érem prefectes en el
Seminari menor; jo ho era de 4t amb n’Andreu Llabres (aCs); en Francesc Munar, de 2n.
Tenir don Sebastià Garcias Palou, Canonge de La Seu i eminent Lul·lista era un goig.
Enmig de les condemnes modernistes d'en Loisy i d'en Harnach ens exposava els
arguments teològics i morals sobre el “Derecho a penalty del equipo de la capital”.
L’”Aqui, hoy” de don Sebastià s’havia de llegir per passar unes classes de Teologia
“divertides”.
El CESE anava fent camí cap a la seva consolidació. En el curs 70-71, estudiaven Teologia
en el Seminari Sor Ana Mª Agudo, G.C, i Sor Magdalena Canyellas, G.C. També el seglar
don Antoni Bennássar. No record exactament quan es va convertir en CETEM. Sí que
record que vaig ésser el primer representant dels alumnes en el Claustre. Jo devia fer 2n
de Teologia perquè la “dimissió”, la partida, de don Sebastià Garcias fou a un Clautre del
curs 1970-1971: El desacord lúdic i còmic del curs de darrera noltros –que no racional–
amb don Sebastià Garcias fou la gota que féu vessar el tassó. Que els alumnes de primer li
diguessin que no conexien qui era en Denzinger significava una objecció total i frontal al
seu Magisteri. “Señor Rector, presento irrevocablemente mi dimisión”; el P. Taberner
digué: “vosté té tot es nostre recolçament”.
A un acte sociocultural, autònom i sense censura, servidor va presentar un “estudi” que
duia el títol: “Dimitió o fue recusado?”. Si el trob vos ne duré una còpia.
Record haver viscut amb serenitat els dos darrers cursos de Teologia. En Manuel
augmentà la relació amb noltros. En Joan Caldentey pens que ja havia partit. L’estudi en
profunditat de la Teologia, la Cristologia, la Sagrada Escriptura, el Dret, la Litúrgia, els
Sagraments, gràcies a don Jaume Mas, la Moral, amb en Tomeu Bennassar... Les sortides
entre setmana: catequesi a Mater misericordiae. Amb Sor Caridad de Mater i alguns
malalts anàrem a una trobada a Azpeitia (País Basc), amb en Manuel, en Santiago Cortés
i altres. També sortia a fer catequesi a la Parròquia de l’Encarnació: eren els primers anys
de don Teodor Übeda (aCs) a Mallorca i celebrada la Confirmació el duguérem a sopar
amb en Joan Bestard, Rector i altres a un Restaurant de sa carretera de Manacor, devers
Son Ferriol. Record que don Teodor no menjava carn des de l’accident d’aviació que hi
havia hagut a una muntanya d'Eivissa: li pegà de peix!
Son d’aquests anys de Teologia les nostres sortides a l’estranger. Així amb en Tomeu
Fons anàrem a Caldey Island, al sud de Gales, a treballar dos mesos d’estiu a un Tea
Garden de l’Abadia de Monjos del Císter, convertits al Catolicisme ; i amb en Francesc
Munar, en Joan Bergas, enJoan Mas. El curs de davant noltros, Lluc Riera, Jaume Lliteras
i Llorenç Riera anaren a Suïssa.

Com valor el meu pas pel Seminari?
El puc valorar a partir del que ha estat la meva vida d’home decidit pel sacerdoci
ministerial.
Octubre 1973 a setembre 1979: 1a estada a la Vall de Sóller amb Francesc Munar de
prediaques primer i llavors ordenats de diaques, 6 de juny i de preveres el 18 de desembre
de 1976. Faig un curs de Ciències de la Informació a Bellaterra (a distància) i ho deix
perquè decidesc ésser ordenat (si me volen, si no, tot això se perdran).
Octubre 1979 a juny 1984: un any al Seminari Menor amb Jaume Mas i altres... i des de
l’octubre del 79 també Rector de la Parròquia de Verge de Montserrat, al Rafal Vell i Nou
i, deixat el Seminari Menor, Consiliari Diocesà del M.E.G.M.
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Octubre 1984 a juny 1986: estudis per Llicenciatura en Teologia Moral a l’Institut
Superior de Ciències Morals del PP. Redentoristes de Madrid, vinculat a la Universitat
Pontifícia de Comillas-Madrid.
Agost 1986 a agost 1996: 2a estada a la Vall de Sóller, amb Mn. Bartomeu Barceló i Mn.
Rafel Horrach (com equip només ens guanyà la Santíssima Trinitat). En els deu anys se
succeïren diverses cares noves.
Setembre 1996 juny 2008: estada a Felanitx, amb la meva germana i amb el prevere
Guillem Feliu i els altres preveres felanitxers.
Setembre 2008 Setembre 2010: estada a Binissalem i Consell.
Setembre 2010... responsable de Bunyola i Palmanyola. Tres anys del 2008 al 2010, vaig
ser Consiliari Diocesà de Confraries de Setmana Santa.
La valoració que faig del meu pas pel Seminari és positiva. Amb el temps de la meva
existència mortal per aquest món, he pensat que la vida humana no és un fet biològic
puntual ni una successió d’esdeveniments. És un procés de maduració de la persona
amb la seva relació amb sí mateixa on s’hi pot trobar amb el Déu i Pare, revelat en
Crist i per l’Esperit; amb l’harmònica relació amb els altres, amb tots, víctimes i
botxins de les relacions humanes (i per tant eclesials); on el medi i la natura son la
llar comuna per viure amb respecte i llibertat i amb recarga de solidaritat sempre i
en tot lloc. Amb la igualtat i la participació, la saviesa i la tendresa, sense
paternalismes ni prepotències. I amb totes les lleis, fetes pels homes, agenollades,
davant la persona més vulnerada i davant el malfactor més agressiu.
El Seminari ens donà uns coneixements, una experiència, ens comunicà unes vivències,
ens desvetllar uns valors bàsics per a la vida. Els episodis errats i violents, les
experiències d’incomprensió ben assimilades ajuden a teixir l’humanisme sa. Que és el
que agrada a Déu.
Jo puc cantar: Mirau que és de bo / i que és de dolç/ que els germans visquem tots units/... Però ho
podran cantar els trepas, els llepaculs, els qui mantenen el nepotisme, els qui van per
lliure i els qui van a lloure? O els qui pensen que el culte, sense misericòrdia, salva?
MIQUEL MONROIG MESTRE
Seminari Menor : quasi calcat de Llorenç Lladó.
Començament : 1960

Superiors:
B.Soler i Vicenç Orvay tot el seminari Menor. Rector: donPere Sureda

Prefectes:
1r curs prefecte: Julià Cifre 60/61
2n : Pere Vallés/ Tomeu Gomila61/62
3r : Tomeu Gomila/Rafel Servera62/63
4t: Julià Cifre63/64
5è: Joan Bauzà.64/65
72

Fets a destacar:
1963: Concili Vaticà II : l’esperança del canvi possible.
Entren diaris com Gaceta del Norte i altres amb l’excusa dels treballs sobre el Vaticà II
Entra també la TV amb especial atenció als programes del Vaticà II o qualque partit de
futbol.
Comença l’esperit competitiu en l’esport i els estudis: campionats de futbol i basket on
els modelicons són intocables i el meu curs de 4t gosàrem fer-los front amb molta
polèmica. També es realitza el concurs “cesta y puntos” amb enfrontaments amb el ja
difunt Pep Lliteres.

Eixos centrals:
La disciplina : per això estava don Baltasar, càstigs....
L’espiritualitat : Vicenç Orvay : meditació, missa, rosaris, cilicis. Podríem afirmar que es
donava uns continguts molt iguals a la generació d’abans, però amb un envoltori més
humanitzant i “modern”.
Dins quart o cinquè, arran de la visita del Pare Miquel Estradé, m’entren ganes de
conèixer més l’experiència monàstica i realitzo una visita a Montserrat que m’impactà
sobretot per la implicació dels monjos dins la cultura i la defensa de la llengua en temps
difícils.
Si hagués de destacar un curs seria el cinquè amb una forta influència positiva per part de
Joan Bauzá, prefecte: ja es començava a palpar canvi de formes i de contingut. En podria
ser un exemple una espècie de “hora apostòlica” titulada “Porro Unum” que marcà
fortament el nostre tarannà.
També coincidim amb l’època de major nombre de seminaristes i ja que no tenim
habitacions individuals, compartim dormitoris improvisats de 5/6 persones que marca les
nostres amistats.
Les visites dels familiars els dijous (a jo me tocava ja que els diumenges a casa teníem un
cafè i tenien més feina) i els diumenges un pic per mes, l’atenció a les germanes dels
altres, el quadre d’honor, la gimnàstica del comandant Caldentey, les passejades, la no
classe dels dijous horabaixa, les dues hores diàries de llatí, els estudis de 2 hores, els
“recreos”, són altres aspectes a destacar.

Filosofia
Primer 65/66 : Vestició més solemne i canvi de superior i director espiritual: Joan Soler i
Jaume Cabrer.
Segon 66/67 : torna com superior Baltasar Soler i continua Jaume Cabrer.
Tercer 67/68 : continuen Soler/Cabrer tot i que Cabrer és el superior de primer de
Teologia.
Primer i segon : gran influència del prefecte Bartomeu Suau Serra (Indioteria): un primer
més calmat i amb poca “filosofia”: Pep Sacanell, don Leovigildo, etc... donaren poca talla.
Tercer: amb Miquel Company com prefecte i havent-se reduït el grup (a segon comença
la moda “anar-se’n de prova una temporada, però encara no n’ha tornat cap).
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Dins segon i tercer cal destacar el professor Bartomeu Bennásar que marca una nova
etapa en l’ensenyament i es converteix en un referent pels seminaristes que teníem
esperança de canvi i al que assenyalaven com a culpable de certes “revoltes” disciplinàries
o ideològiques.
També la seva experiència pastoral en el Camp Rodó o Corea, marcava una nova manera
de ser capellà entre els més pobres.
El canvi que començava a bullir a segon, estallava a tercer amb greu preocupació pel
Rector Sureda que o bé dimití o el cessaren: el fet és que el curs 68/69 hi ha la renovació
total de l’equip del Seminari major :
Rector :Pau Oliver
Superior : Manuel Bauzà que també exerceix com a professor i secretari d’estudis.
A filosofia: en Joan Caldentey com superior, en Tomeu Fons com Administrador (ara no
record si hi havia qualcú altre).
Acabat el curs 68/69 i davant la debacle, el Bisbe Rafael que havia iniciat el costum de què
els seminaristes que passaven de Filosofia a Teologia fessin exercicis ignacians d'un mes,
encomanà a don Jaume Bonet del Verbum Dei la realització dels exercicis a Santa Llúcia.
A més dels seminaristes hi hagué presència diversa d’altres capellans i alguns seglars el
que donà un aire novedós a l’experiència... Els fruits dels exercicis foren diversos, uns
abandonaren teologia, altres ,entre ells jo, ens hi engrescàrem fins el punt de plantejar
sortir del seminari per fer una experiència fora amb el Verbum Dei.
El curs 69/70 se podria definir pel començament del canvi en especial al que afectava als
estudis: aquí la figura de Manuel Bauzá professor fou cabdal en la renovació teològica de
la nostra generació.
Canvis exteriors : vestits, caps de setmana, organització, etc .
Canvis interiors: nova mentalitat , noves idees, llibertat ...
Curs 70/71 : segon de Teologia. En Toni Garau i jo sortim del Seminari per entrar dins la
nova experiència masculina del Verbum Dei. Hi ha disconformitat total del nou equip.
Realitzam el segon curs de teologia al seminari de Pamplona i vivim en comunitat en un
pis .
71/72 : Realitz el curs de teologia a Salamanca amb el Verbum Dei, però ja hi hagut una
certa crisi dins el grup entre Miquel Llompart i Jaume Bonet: en Toni parteix amb el grup
de Miquel Llompart i jo amb el de Jaume Bonet. Mor en Miquel Llompart i en Toni torna
demanar l’entrada al Seminari. Jo ho faig a finals de curs i amb dificultats s’accedix a la
petició. Les més fortes reticències venien de Pau Oliver.
72/73 : Quart i darrer curs de teologia compartint la Domus amb Llorenç Lladó (a les
seves notes precises me remet) ... Començam a tenir contactes pastorals : Mater
misericordiae, catequesi Verge de Monserrat, Verge de Lluc, etc. En Manel Bauzá
exerceix de bon aglutinador del petit grup que quedam.
Acabat el curs passam a dependre de Llorenç Alzina amb qui preparam el diaconat i
després el presbiterat a finals del 73.
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Què ha suposat el pas pel seminari per a mi.
Si haguès de resumir en una sola paraula el que suposà el Seminari, aquesta seria
AGRAÏMENT:
Per la formació rebuda (sense el Seminari jo no seria el que soc)
Pels bons amics que vaig fer: encara ens veiem amb un bon grapat i és molt fàcil
sintonitzar.
Per la capacitat de crear noves iniciatives: acadèmies, concursos, olimpíades, etc.
Per haver-me abocat als altres (tot i que hem hagut de readaptar-nos a la realitat)
Per haver-me donat la fortalesa d’una fe molt humanitzadora
Per haver practicat les feines de la casa: fer el llit, fer net, plegar roba...
Per haver inculcat un esperit missioner.
Si haguès de fer un retret aquest seria: la manca de formació afectivo-sexual o la visió
negativa del sexe, de la relació home/dona.
TOMEU RIPOLL POU

Autopresentació, petita biografia, curriculum, etc...
Vaig néixer a Mancor. Vaig entrar al seminari l'octubre de 1959,
tenia 10 anys. Hi vaig romandre fins a mitjan febrer de 1968, segon
trimestre del primer curs de teologia. El mateix any em vaig
matricular a una universitat eclesiàstica de Roma i hi vaig estudiar
Filosofia. El 1973 vaig acabar els estudis de Llicenciatura en filosofia
i lletres a la universitat de València.
Professionalment he viscut com a professor de llatí i d'història, fins a la jubilació.

Anàlisi del canvi del rector Sureda a Pau Oliver
Jo vaig deixar el seminari sense viure cap dels esdeveniments que capgiraren la situació.
El curs 67/68 crec que Son Gibert era ple. Recordo totes les habitacions i els tres
menjadors ocupats; continuaven les processons festives per anar a l'ofoci o a vespres; vaig
vestir la sotana fins al darrer dia; les autoritats eren les que havia vist els nou anys:
suredes, solers, cabrers, sacanells... No recordo cap canvi (exceptuant en Miquel Orell al
seminari menor, que no m'afectava).
Recordo però que al final érem més agosarats. Un horabaixa un grupet, bossa en mà amb
la sotana amagada, anàrem al cine Metropolitan i salàrem les vespres dominicals; un altre
dia el rector Sureda va sortir, molt emprenyat, al replà del primer pis, vora l'escala,
perquè quasi ningú no havia acudit a un assaig de l'schola. Igualment ens permetien
certes llicències (jo, quan feia tercer de filosofia anava freqüentment a la parròquia de la
Soledat a tocar l'orgue amb el permís del superior sr. Soler Serra).
Essent president de l'Acadèmia de Música vaig programar audicions de música moderna
que foren rebutjades pel sr. Cabrer.
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Tanmateix s'olorava que els temps canviaven. Sóc ben conscient del mestratge d'en
Tomeu Bennássar i l'oposició frontal que li manifestava públicament el sr. Cabrer. Sia
com sia, tot i que llavors jo no m'adonava, el corsé que dúiem ens ofegava i, si no era gaire
freqüent, fins aleshores, la sortida del seminari als estudis de teologia, el meu curs va
iniciar la desbandada: Joan Barceló, Llorenç Coll, Pere Amengual, Tomeu Rosselló, Pau
Seguí, Simó Coll i jo mateix ens anàrem en aquesta cruïlla 67/68 i 68/69. Suposo que era
un canvi cultural que traspassava les portes del seminari: el concili i els moviments
juvenils, entre d'altres.

Valoració del pas pel seminari i posterior influència personal.
Estic enormement agraït per la formació que vaig rebre. Gràcies al seminari vaig passar
per la universitat (a Mancor m'ho recordaren prou en presentar-me a les primeres
eleccions municipals en una llista d'esquerres. Em consideraven traïdor a l'església):
gràcies al seminari he nodrit l'esperit de literatura i música sempre.
Com a professional mai no m'he sentit inferior a la resta de docents. Quant a la música,
que vaig gaudir i aprendre a la casa gran, m'ha servit molt per a la meva activitat cultural
posterior; sempre he cantat en algun cor i des de fa molts anys sóc organista de dues
parròquies.
Per altra banda, i ho dic perquè m'és un record nostàlgic permanent, enyoro
l'agradabilíssim ambient d'estudi i silenci que se sentia pels passadissos els horabaixes
vespres, hores abans de sopar.

Altres consideracions.
Òbviament els records no són tots positius.
El rector Sureda em va proposar ajornar la meva "fugida" fins a la festa de la Càtedra de
Sant Pere, per si el patró m'esborrava la idea, i a la vegada m'oferia anar a estudiar música
a Salamanca.
Els exercicis de mes, a què ens obligaren abans d'iniciar els estudis de teologia, foren
força negatius. Em marcaren molt i encara ara em ressonen com una taca de la meva vida.
En deixar el seminari ens amagaren la possibilitat d'anar estudiar a Roma tot aprofitant
els estudis de filosofia. Els qui hi anàrem ho férem sense cap suport ni consell. Dos anys
després em vaig topar a la universitat de València el "dr. Joan Soler" (a les classes de
filosofia havien festejat molt el seu doctorat romà) que feia cua a les finestres de la
secretaria per convalidar -el mateix que nosaltres- el títol de Roma.

Tot el que vos suggereixi la trobada que hem tengut.
A la trobada de dia 5 de març, vaig simptonitzar en tot el que es va dir i, malgrat les
diferents i oposades situacions personals de compromís amb l'església o amb la societat
civil, vaig sentir una actitud comuna davant el nostre passat de sotana i beca.
Jaume Gual i Móra
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Arxius i estadístiques
Per Bartomeu Moll i Ribas
RELACIÓ D’ALUMNES MATRICULATS EN
EL SEMINARI DIOCESÀ DE MALLORCA

entre els anys 1943 i 1970
Curs 1953-1954

Curs 1943-1944

Nombre total d’alumnes matriculats: 244
Teòlegs: 55
Filòsofs: 34
Estudiants d’humanitats: 155
Alumnes interns: 217
Alumnes externs
Col·legials de Ntra. Sra. de la Sapiència: 7
De la C. de l’Oratori de Sant Felip Neri: 3
Estudiants preparats a les preceptories: 17
Han aprovat l’ingrés: 67

Alumnes matriculats: 231
Curs 1944-1945
Alumnes matriculats: 233
Curs 1945-1946
Alumnes matriculats: 251
Curs 1946-1947

Curs 1954-1955

Alumnes matriculats: 260

Nombre total d’alumnes matriculats: 286
Teòlegs: 55
Filòsofs: 34
Estudiants d’humanitats: 197
Alumnes interns: 260
Alumnes externs
Col·legials de Ntra. Sra. de la Sapiència: 8
De la C. de l’Oratori de Sant Felip Neri: 3
Estudiants preparats a les preceptories: 15

Curs 1947-1948
Alumnes matriculats: 261
Curs 1948-1949
Alumnes matriculats: 268
Curs 1949-1950
Alumnes matriculats: 257

Curs 1955-1956

Curs 1950-1951

Nombre total d’alumnes matriculats: 276
Teòlegs: 50
Filòsofs: 36
Estudiants d’humanitats: 190
Alumnes interns: 260
Alumnes externs
Col·legials de Ntra. Sra. de la Sapiència: 8
De la C. de l’Oratori de Sant Felip Neri: 3
Estudiants preparats a les preceptories: 5

Alumnes matriculats: 235
Curs 1951-1952
Alumnes matriculats: 231
Curs 1952-1953
Alumnes matriculats: 220
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Curs 1956-1957

Curs 1962-1963

Nombre total d’alumnes matriculats: 277
Teòlegs: 42
Filòsofs: 43
Estudiants d’humanitats: 192
Alumnes interns: 263
Alumnes externs
Col·legials de Ntra. Sra. de la Sapiència: 8
De la C. de l’Oratori de Sant Felip Neri: 3
Estudiants preparats a les preceptories: 3

Nombre total d’alumnes matriculats: 334
Teòlegs: 74
Filòsofs: 69
Estudiants d’humanitats: 191
Alumnes interns: 323
Alumnes externs
Col·legials de Ntra. Sra. de la Sapiència: 8
De la C. de l’Oratori de Sant Felip Neri: 1
Curs 1963-1964

Curs 1957-1958

Nombre total d’alumnes matriculats: 354
Teòlegs: 86
Filòsofs: 77
Estudiants d’humanitats: 191

Nombre total d’alumnes matriculats: 255
Teòlegs: 35
Filòsofs: 52
Estudiants d’humanitats: 168

Curs 1964-1965

Curs 1958-1959

Nombre total d’alumnes matriculats: 358
Teòlegs: 101
Filòsofs: 76
Estudiants d’humanitats: 181

Nombre total d’alumnes matriculats: 281
Alumnes del Convictori.Sacerdotal: 7
Teòlegs: 54
Filòsofs: 62
Estudiants d’humanitats: 174
Alumnes interns: 270
Alumnes externs
Col·legials de Ntra. Sra. de la Sapiència: 8
De la C. de l’Oratori de Sant Felip Neri:
Estudiants preparats a les preceptories: 3

Curs 1965-1966
Nombre total d’alumnes matriculats: 334
Teòlegs: 91
Filòsofs: 75
Estudiants d’humanitats: 168
Curs 1966-1967

Curs 1959-1960
Nombre total d’alumnes matriculats: 268
Teòlegs: 44
Filòsofs: 75
Estudiants d’humanitats: 149

Nombre total d’alumnes matriculats: 313
Diaques de la Domus Assumptae: 20
Teòlegs: 59
Filòsofs: 74
Estudiants d’humanitats: 160

Curs 1960-1961

Curs 1967-1968

Nombre total d’alumnes matriculats: 295
Teòlegs: 45
Filòsofs: 88
Estudiants d’humanitats: 162

Nombre total d’alumnes matriculats: 325
Teòlegs: 76
Filòsofs: 77
Estudiants d’humanitats: 172

Curs 1961-1962

Curs 1968-1969

Nombre total d’alumnes matriculats: 311
Teòlegs: 63
Filòsofs: 79
Estudiants d’humanitats: 169

Nombre total d’alumnes matriculats: 132
Teòlegs: 53
Filòsofs: 40
Est. d’humanitats: 39 (19 de V i 20 de IV)
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Estudiants d’humanitats: de quint curs, 24
(11 dels quals s’examinaren lliures a
Institut Ramon Llull. )

Curs 1969-1970
Nombre d’alumnes matriculats: 113
Teòlegs: 42
Filòsofs: 47 (Tercer i segon de filosofia)

Notau que entre el curs 19671967-1968 (darrer del rector Sureda)
Sureda) i el següent el nombre d’alumnes del
Mai de la història es
Seminari Major descendeix de cop de 153 a 93. Un 40 % en un any !
devia haver donat un fet com aquest.

(Nota i comentari de J.Sancho)

NOTES D’ACLARIMENT pel que fa a l’estadística de seminaristes
Del cursos 1943-44 fins al curs 1952-53 m’he limitat a transcriure el nombre total de
seminaristes. A partir del curs 1953-1954 he copiat les xifres tal com apareixen a la memòria
dels cursos acadèmics, que es publicava en el Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca; la
memòria del curs 1957-1958 no es va publicar (potser passà per malla a D. Pep Sacanell).
A partir del curs 1966-1967 aquesta memòria deixà definitivament d’aparèixer.
Dels cursos 1968-1969 i 1969-1970 no consten els llatinistes de primer, segon i tercer curs.
Durant alguns cursos (potser 1963 a 1965 ?) un grup d’alumnes del Seminari Menor hagué
d’ocupar el corredor de la infermeria, convertit temporalment en dormitori.

B. Moll
*

*
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*

Distribució alumnat del curs 1953-54 a 1967-68
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Seminari Major

Seminari Menor

NOTES A TENIR EN COMPTE ALS GRÀFICS DE LA MATRÍCULA TOTAL:
1.- En el curs 1968-69 d'Humanitats només hi ha el nombre de 4t i 5è.
2.- En el curs 1969-70 a Filosofia hi manca la dada de 1r curs. I d'Humanitats només hi ha les dades de 5è
NOTA A TENIR EN COMPTE ALS GRÀFICS PER SECCIONS:
A les dades del curs 1969-70 als filòsofs hi manca la dada del 1r curs de Filosofia.
Les dades per seccions es refereixen als cursos del 1953-54 al 1969-70, dels cursos anteriors no hi ha
dades per seccions. Cal tenir present que en el curs 1953-54 es va inaugurar el Seminari Nou i va rebre
els primers seminaristes.

Gràfics: Jaume Gual
NOTA a tenir en compte: A partir del curs 1965-66 i durant els quatre o cinc següents hi havia alumnes teòlegs
que cursaven estudis a Comillas i, per tant, no estan matriculats en el seminari de Mallorca. Nota: J. Sancho
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Cavil·lades
d’un desenfeinat

Quan jo era infant...
Escoles, jocs i baldufes
J. Sancho
El meu poble, quan jo era infant, era un poble recollit: trullós a voltes comptades, però gairebé
sempre s’hi mantenia constant un rerefons entre silenciós i pausat que permetia destriar sempre
i des de ben lluny aquells sotracs dels carros quan anaven o venien del camp, amb aquell so
afeixugat i alhora viu de les llantes de ferro rodant sobre els carrers sense asfaltar, sempre amb
clots i pedres emergents o amb grans i fangosos bassiots quan havia plogut. Per això mateix, dins
aquest habitual fons humil i callat, sempre era destacable i escandalós l’aldarull feréstec que es
produïa quan, a les cinc en punt hora de pagès, tots els al·lots de la vila sortíem en tropa desfermada
de totes les escoles del poble i, tot seguit i allà mateix, ens posàvem sense perdre calada a jugar
“al quic”, “a baldufa” o “a bolles” - segons la temporada que, cíclicament i inexorable, s’anaven
repetint un any rere l’altre com obeint un cicle ancestral o una llei tàcita transmesa des de temps
immemorials - ja fos a la “plaça de s’aigo”, o a l’esplanada del convent dels frares, o de ca les
monges, o pel cós, o per Na Caragol i Sa Sorteta ja als afores sortint pel camí de Can Canals...
En qüestió de jocs, si una cosa havíem après molt bé, sense haver llegit mai les seves odes ni
que ningú mai ens n’hagués parlat encara, era el “ carpe diem” horacià. Cada moment comptava.
En sortir d’escola el món era nostre i plantàvem bitlla allà on ens trobàssim i no necessitàvem
camp per jugar a futbol ni pistes a per córrer: Qualsevol carrer del poble era un bon poliesportiu.
En aquell temps els al·lots de la vila devíem ser moltíssims perquè n’hi havia per tot...
El “ lloc natural ” dels al·lots del nostre temps no era mai ca seva: Ca nostra era el carrer. Hi
havia només un límit: A encesa de llums, tothom a ca seva i els cans a can Coll ! No en quedava
ni un. Aquesta era també una llei tàcita que tots respectàvem com es respecten les lleis naturals.
No sé si algun de nosaltres devia trobar encara alguna estona per a fer els “deures” per son demà:
Jo no en tenia cap mai de deure a fer... Pot ser que no ens en donassin... El que sé de cert és que
això no ens llevava gens la son a cap de nosaltres. Demà serà un altre dia i durà els seus afanys !
Ma mare ja devia sabre de memòria la meva resposta diària quan me preguntava sobre la qüestió:
“Ja he estudiat ! ” li deia jo sense immutar-me i com si fos una resposta de compliment rutinari.
Si no fos que em consta absolutament que ma mare no tenia un pèl de curta, tendria els meus
dubtes, perquè dos i dos són quatre... Quan havia tingut jo un minut per agafar cap llibre, ni
avui, ni ahir, ni la setmana passada..? I poques esperances hi havia que tampoc el tingués
demà. El frare els deia que jo anava tirant... i ells s’ho creien. I jo també, perquè ja m’anava bé
així. Per tant, tothom content ! Mon pare i ma mare devien pensar tenir una llumenera.
Crec que tots dos moriren i encara s’ho creien...
Així mateix la cosa va canviar una mica quan, als deu anys, vaig haver de començar el batxiller,
però així i tot... per què ens hem d’enganar ? Hom estudiava perquè no en quedava d’altra...
En aquell temps només uns vuit o nou al·lots en tota la vila començàvem a estudiar el batxiller a
ca els frares franciscans i, a partir d’aleshores, la nostra “jornada laboral” a l’escola se’ns
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allargava desgraciadament almanco una hora més que als altres: fins a les sis, sis i mitja o set...
segons s’anava acostant el final de curs i el temps dels exàmens finals - en el col·legi dels
franciscans d’Inca, on n’havíem de retre comptes -, se’ns anava caient damunt. Aleshores ja no
hi havia més horari fix. Anàvem a escarada: quan sabies les set o vuit lliçons de repàs d’aquell
dia, sorties d’escola. Jo guard bé el record d’haver fet repàs amb el P. Carbornell fins devers
les nou del vespre durant tot el més de maig... i conec i record molt bé aquell racó de baix del
campanar on, en petits grups de tres o quatre, estudiàvem les lliçons de tasca, entre el claustre i
el cor de l’església del convent: Mentre jo repassava els reis d’Aragó, hora foscant sentia cantar
quasi a cau d’orella el Mes de Maria. Allà vaig aprendre a distingir el “mas” adversatiu del “más”
quantitatiu baix la batuta de canya americana del P. Ramis assajada a les meves cames amb
reiterada insistència... Per ventura també allà hi vaig aprendre que el temps bo per estudiar era el
mes de maig, i això ho vaig mantenir amb fèrria fidelitat durant tots els anys de Son Gibert.
La resta de l’any no estava fet per perdre el temps...
Els demés al·lots de la vila, que fins feia poc havien estat els nostres companys de jocs,
continuaven jugant com sempre fins que complien els dotze, tretze o catorze anys, i un bon dia,
sense més explicacions - només en Fernando de Ses Coves vingué un dia amb un sac perquè “ens
eixugàssim les llàgrimes”: el son demà deixava l’escola -, desapareixien de la colla de joc i ja no
els vèiem mai més amb calçons curts ni entre setmana: s’havien posat a fer feina. Ja eren adults.
Els que inexorablement havíem de continuar estudiant pareixia que no ens hi feríem mai adults.
Secretament ens produïen un poc d’enveja... i sols assumíem el nostre destí amb estoic fatalisme.
Quant a les nostres escoles d’aquell temps, jo no en sabria fer un judici just ni sé molt bé quines
millores efectives ha introduït la pedagogia moderna per tal de millorar el rendiment escolar. El
que sé de cert és que nosaltres, als quatre o cinc anys, ja llegíem bé i escrivíem a llapis i amb
bona lletra - “passar a tinta” ja suposava un salt qualitatiu d’alt nivell - i sabíem comptar fins
no sé quants... Bona era sor Magdalena ! Ella fou la nostra primera mestra que ens posà a retxa.
Ai, sor Magdalena !! Si és cert el que conten del bisbe Miralles - se n’hi atribueixen tantes que
hom ja no sap molt bé on acaba la història i on comença el mite - ell, parlant dels seminaristes,
hauria dit en certa ocasió que no n’haurien de deixar ordenar cap mai “que no servís almanco
per a sergent”. Aquest era el nivell que el bon home devia considerar innegociable. En aquest
sentit, Sor Magdalena hauria passat bé la talla: Ella hagués servit ben bé per a general de
brigada !
No només els alumnes ens quadràvem davant ella, també ho feien tots els pares dels alumnes...
mentre que ella només es quadrava davant el rector. Però, del rector per avall, tothom a retxa !
Gairebé tots els nins de la vila des de ben petits i fins que, als set anys, fèiem la Primera
Comunió solíem anar a escola a ca les Monges de la Caritat de Can Morei, primer amb sor
Margalida i després, als quatre o cinc anys, passàvem ja a mans de sor Magdalena i aquí la vida
ens feia un bon tomb: s’havia acabat anar de bromes ! i tots apreníem ben prest que la vida pot
ser ben dura si no et saps ajaçar bé dins el motlle. Te pegava una mirada i tot el cos et prenia un
trastorn. No li vaig veure pegar mai a ningú: no era necessari. En sentir la castanyola el món
s’aturava.
Era una dona amb molt de caràcter. Vilafranquera de naixement, va passar la major part de la
seva vida de monja en el convent de Can Morei d’Artà on ja coneixia bé tothom del poble i
s’havia arrelat tant dins la vila que, quan molts anys després la destinaren a Felanitx, hi va durar
molts pocs anys. Deien que l’havia mort l’enyorança. Baix el posat adust hi havia un cor feble.
Jo no sé si als nostres mestres els arribàvem a estimar o només els temíem. Potser les dues coses.
Tal volta al final resulti esser cert allò que deia el nostre llibre de text de psicologia experimental:
“Ex amore et timore oritur reverentia”. Així foren els meus mestres d’aquells anys d’infantesa.
Déu els tengui tots a la seva glòria, però quan jo hi arribi... posaré prou esment a si duen la canya.
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NOCES D’OR
D’en Joan Pla i la seva dona.
En Joan ens envia aquest
missatge per a tots vosaltres:
Dissabte passat, 16 de
març, celebràrem na Lola
Martín Fito i jo, els 50 anys
de matrimoni. La cerimònia
que ens preparà Joan Bauzà a l'oratori de la Residència
Sacerdotal ha deixat bocabadats als familiars de
Madrid i als amics assistents. Hi hagué més Pau que
Sant Pau, o sia, més Neruda que Corintis, però crec que
l'esperit de Déu hi era amb tots nosaltres. T'agrairé que
comuniquis la meva alegria a la resta dels teus condeixebles.
Un abraç ben fort, Joan Pla.

PUBLICACIONS
Com que a vegades passa que publicau a alguna revista o periòdic articles o
col·laboracions vostres i ens passen desapercebudes, convendria que quan ho
féssiu ens ho comunicassiu i posaríem sempre una nota bibliogràfica a sa revista
per tal que tots ens n’assabentem i la puguem llegir o almanco en tinguem notícia i
en quedi constància. Així ens evitam també publicar per inadvertència escrits que
ja hagin estat anteriorment editats a altres llocs.

Aquest pregó d’en Tomeu Fons el tenim disponible en PDF i el vos podem remetre si ho
demanau.

En Tomeu Català va fer també el mateix dia el Pregó de Setmana Santa a Calvià.
Aquest no el vos podrem servir perquè en Tomeu va escriure... mig foli ! i així no hi ha manera...

Llorenç Tous
També el dia següent, dissabte dia 23, a l’església
parroquial de St. Mateu de Bunyola, va fer el Pregó de
Setmana Santa el nostre bon amic Llorenç Tous.
Ha tingut també la gentilesa d’enviar-nos el seu text que
guardam i que posam a la vostra disposició.
L’ha editat la Coral Polifònica de Bunyola.
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II Trobada Cultural
d’antics seminaristes

PETIT MÓN

És nostra aquesta illa
on tots convivim:
la guarden i estimen
els bons mallorquins.

Petra, dia 18 de maig
El nostre amic Miquel Perales ens ha fet arribar
aquesta carta de convit i programa de la
trobada.

Són nostres les ones
que broden la mar
i el sol que pastura
per l'hort del cel blau.

PROGRAMA
10:00h. Recepció davant la parròquia de
Petra. Amfitrió local i guia: Miquel Riera
Alzamora
10:15h. Missa oficiada per Lluc Riera, en
memòria dels companys que ens han deixat per
sempre. Al Ofertori Joan Brunet interpreta:
Libera me, (Gabriel Fauré)
10:45h. Concert d'orgue per Eduardo Covas.
A continuació "Concertet per a la Nostàlgia":
Actuació per part d'un grup de l'antiga Schola
Cantorum, dirigits per Tomeu Ripoll,
interpreten:
Canticum Amoris "Simon Joannis" (Lluìs
Millet), dedicada el nostre Seminari l'any 1923.
Onus Verbi Domini (Domènec Mas i
Sarracant), dedicada al nostre Seminari l'any
1916.
Cant Gregorià: Puer Natus Est Nobis (Introit de
la missa de Nadal).
Veni. Creator Spiritus (Himne de l'Esperit Sant).
Ubi Caritas et amor (Antífona del Dijous Sant Lavatori de peus-)
11,30h. Coffee-Break a la Plaça del monument
al Pare Serra.
12,00h. Visita guiada a l'església de Sant
Bernadí. Qui és Juníper Serra?
12,30h. Recepció en el saló d'actes del museu.
Miquel Llinás, Director. Catalina Font, Secretària
dels amics del Pare Serra
Conferència: Miquel Jaume.
"JUNÍPER SERRA, EDUCADOR"
13:30h. Visita guiada al museu i a la casa natal
del Pare Serra. Ens acompanya Catalina Font.
14,30h. Dinar de germanor en ES CELLER
DE PETRA- Carrer de l'Hospital, 46 – Petra

És nostra la Serra
i nostre és el Pla,
on creix l'olivera,
la vinya i el blat.

És nostra aquesta illa...
És nostra la llengua,
llegat dels padrins,
que enllaça diàlegs
i esquiva botxins.
És nostre el bagatge
de balls i cançons,
de precs i rondalles
que ens mostren qui som.

És nostra aquesta illa...
És nostra la història
poblada d'herois,
d'artistes i savis
i gent de bon cor.
Són nostres els braços
amics dels forans,
que amb ells comparteixen
la feina i el pa.

És nostra aquesta illa...

MENÚ:
1r. Picada de: Frit, cargols i croquetes de la
casa. 2n. Es podrà triar un plat de peix o de
carn:
Peix: sèpia a la planxa o bacallà al forn. Carn:
Porcella o "solomillo" de porc.
Postres: Variats de la casa. Vi: Mont Ferrutx del
celler de Miquel Oliver. Café i licor.
Taula rodona i paraules de comiat.

És nostra la força
que ens fa caminar
formant un sol poble
que es dóna les mans.
Llevant, tramuntana,
ponent i migjorn
són portes obertes
d'aquest petit món.

Preu Total: 20 €

És nostra aquesta illa...

Salutacions cordials,

Pere Orpí Ferrer

Per apuntar-s’hi hi ha temps fins dia 8 de maig.

S'Alqueria Blanca, febrer 2013
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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.

Convocatòria
Preniu nota:
La propera reunió de condeixebles serà el dia 21 de juny
a Santa Llúcia de Mancor de la Vall a les 13:00 h.
Celebrarem els 46è aniversari de la nostra ordenació.

ACLARIMENTS IMPORTANTS 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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ADMINISTRACIÓ
Assumpte €uros
Com que darrerament ja veniu a pagar vosaltres - a través de la col·lecta que en
Toni Bennassar ha pres el costum de fer cada any - la part grossa de les dispeses
d’aquesta revista jo em sent, demés d’agraït, també obligat a dar-vos comptes de
com es gasten els vostres doblers en aquesta qüestió.
El càlcul està fet sobre un supòsit promig d’unes 70 pàgines i una tirada d’uns 28
exemplars (demés d’als condeixebles, la revista s’envia també a tots els qui han
escrit o intervingut en el número en qüestió i als qui han d’escriure en el següent i
no la coneixen). Els costos d’impressió s’han abaratit des que pagàm per pàgina.
Les dispeses per a cada exemplar són les següents:
Paper.preu per foli: 0’024268 ....................... 35 folis:
Impressió pàgines:
Color .preu per pàgina: 0’0847 ......... (unes 25 pàg. + ) :
Negre.“ “
“ : 0’0130 ......... ( “ 45 pàg. + ) :
Coberta i contracoberta.0’0650 .............................. 2 :
Espiral.0’110 ............................... 1 :
TOTAL per exemplar

0’849
2’117
0’585
0’130
0’110
3’ 791

28 exemplars per cada número................................................ 106’148
3 números per any

318’444

Demés dispeses.Els Calendaris (que només es fan pels condeixebles) costen uns 60 euros
Correus.- Ara la majoria d’exemplars s’entreguen en mà i les
dispeses per aquesta partida s’han reduït a uns 24 € per número
72 euros
TOTAL anual

450’444 €

(a la darrera col·lecta es recolliren 280 €.)
*

*

*

Si no hi ha canvis de costos no tornarem a parlar de doblers. Una i prou.
Moltes gràcies per les vostres aportacions, però una cosa voldria que quedàs clara:
NINGÚ S’HA DE SENTIR MAI OBLIGAT A APORTAR CAP DOBLER PER A
LA REVISTA I NO FAREM MÉS COL·LECTES COM LES DARRERES
VEGADES:
A PARTIR D’ARA, SI SE FAN, HAURIEN DE SER SEMPRE COMPLETAMENT
ANÒNIMES I QUE CADASCÚ HI APORTI - SI VOL - EL QUE VULGUI.

Moltes gràcies a tots (i especialment a en Toni pel seu interès).
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J.S.

