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Benvolgut Jaume: 
 
Adjunto dos arxius amb 
dues "afotos" meves. Una 
primerenca, l'altre més 
actual.  Entre una i altre  
he anat adquirint  
l'experiència i maduresa, de 
les que parlo a l'escrit.  
A mesura que creixen les 
neurones del cervell cauen 
els cabells del cap.   
I que hi ferém.? 
Al teu criteri, sempre 
ajustat, deixo l'elecció. 
 Una abraçada. 
  
Gabriel Rosiñol VerdGabriel Rosiñol VerdGabriel Rosiñol VerdGabriel Rosiñol Verd    

 
Quan a la fi, després de molts rebots, vaig rebre l’email d’en Jaume Sancho on 
me deia que “he pensat que aquesta vegada tu obrissis ses PRIMERES 
PARAULES o article inicial de cada revista”, vaig pensar que en Jaume s’havia 
equivocat de destinatari. Quins pecats (molts) he fet jo o quines virtuts 
(poques) m’engalanen per rebre tal encàrrec? 
 
Al cap se m’omplí d’interrogants: de què parl?, del present, del passat o de les 
darreries?; de los obligacions o de les devocions?; dels desigs o de la realitat? 
Com diuen els escriptors, no hi ha pitjor suplici que envestir un foli en blanc.
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Doncs aquí me teniu, tant nu com l’albor del paper. I tot això essent conscient 
de transgredir el bon consell del professor d’Anglès, Sr. Rafael Caldentey, 
tantes vegades repetit: “amb lo bo de fer que és no escriure, no sé perquè la 
gent s’afanya en escriure”. Però no puc deixar de banda l’encàrrec rebut; ni a 
en Jaume ni a tots vosaltres, pacients lectors i amics, sense resposta.  Jo 
veurem què en sortirà. 

 
Complits els seixanta anys, la meva vida es pot dividir en dues meitats 
distintes: els platets de la balança queden equilibrats. La primera durà trenta 
anys: naixement (triple), primeres lletres a ca ses monges, escola parroquial, 
nin cantor a l’església de Montuïri sense ser dels més magres, ja que als nou 
anys vaig cantar l’àngel anunciador i a l’any següent la sibil�la de les matines. 
Entrada al túnel més llarg de la meva vida – el Seminari – d’on, al cap de 
tretze anys en vaig sortir sense massa nafres. Set anys de ministeri, al principi 
respectant totes les arcaiques regles i sense possibilitat de sortir de solc, per 
obrir-me a poc a poc a una dimensió distinta i no exempta de lluites i 
enfrontaments amb l’status oficial, fins que el gra va esclatar i l’Església es 
convertí en una llosa pesada impossible de suportar. Els anys ens maduren i 
fan que pel camí de la vida es deixin esqueixos primer del vestit i més 
endavant de la pròpia pell. Al meu interior, fins aleshores fidel complidor i cec 
creient de tot el se m’havia ensenyat, començà a créixer un esperit crític que 
passà pel sedàs del cervell el que feia i predicava. M’hi trobo malament dintre 
una Església on tot s’ha dogmatitzat i el vent fresc i prometedor del Concili ha 
perdut el seu alè. 
 
M’ho vaig fer mirar. Després d’una sèrie d’entrevistes i xerrades amb un 
psicòleg, la conclusió no podia ser més clara i contundent: sense negar una 
vocació infantil cap al sacerdoci, aquella, arribada la maduresa, ha mort. 
Demano parlar amb el Bisbe, que me rep el matí d’un diumenge del mes 
d’octubre. El plantejament que li faig és d’una simplicitat crua. Li dic que tenc 
la sensació de ser un representant dedicat a vendre productes sense estar 
plenament convençut de la bondat i profit dels mateixos; si me permet deixar-
li la maleta i portar-me només uns quants, pocs, màxim tres productes, estic 
disposat a continuar com a venedor. El Bisbe, amb bones paraules, me 
contesta que tot o res. I vaig optar pel “res”, encarregant al Bisbe que avisés 
un altre capellà per celebrar la missa de la tarda. 
 
A punt de complir els altres trenta anys de la meva vida me’n confés satisfet. 
He lluitat, he tret forces de flaquesa però me n’he sortit. La meva experiència 
professional ha estat altament enriquidora i, quasi com un altra vocació, l’he 
viscuda dedicat sempre a la mateixa tasca: el personal. Durant set anys a 
l’empresa privada, la resta a una institució pública, ha anat aprenent una sèrie 
de claus bàsiques que han regit i orientat el meu quefer.  



 
Resumidament les claus són aquestes: 

 
• La humanitat. Com sabeu, modernament la direcció de personal es denomina 

Direcció de Recursos Humans. He procurat accentuar més la H que no pas la R.  
• La senzillesa. Dins aquesta tasca no pots anar de divo o vedette. Aquestes 

postures generen rebuig, enveges i insolidaritat. La grandesa, si hi arribes, serà 
perquè els altres la reconeixen. 

• La naturalitat: ser autèntic com ésser humà, sense aparences, fa créixer  
empaties i bon enteniment. 

• La capacitat d’escoltar, de comprendre. Les persones necessiten ser escoltades. 
El professional de recursos humans ha d’escoltar al menys al doble del que xerra 
(es diu que per quelcom tenim dues orelles i una sola boca).  

• La comunicació: ha resultat important saber expressar i donar a conèixer a les 
persones el que esperes d’elles. Dir exactament i de manera clara el que es vol 
dir i produir l’impacte que desitges és fonamental dins aquesta tasca. 

• El compromís personal, traduït en el compliment de les pròpies obligacions 
resulta la millor lliçó pels que han de seguir al darrera. 

• La discreció. Escoltar i callar molt. A les persones només les pots enganyar una 
vegada, no te donen una segona oportunitat.  

• La credibilitat. El que es promet s’ha de complir. No es possible vendre fum. 

• La capacitat de veure més enllà del que és, o pareix, evident. Des d’una visió 
del conjunt es poden encaixar molt positivament totes les peces. 

• Dirigir des de l’autoritat (entesa en el seu genuí sentit llatí “auctoritas”) i no 
des del poder (força que te dona el càrrec).  

• Per damunt de tot, la ètica i la integritat. El producte que està a les meves 
mans és feble i trencadís. La matèria prima sobre la qual treball és de carn i os, 
té cor i sentiments, té vida pròpia. L’has de respectar. 

 
 No dic que sempre hagi estat fidel a aquest estil, però he procurat no 
separar-me massa d’aquest tarannà, i quan he sortit de la ralla, sempre me 
n’he penedit i, si ha estat possible, he demanat disculpes. Puc afirmar, 
després de trenta anys dins aquesta tasca, que me sent humilment orgullós. 
 

Gràcies per la vostra paciència.  I tu, Jaume, ves alerta a l’hora de fer els 
encàrrecs.  Poden sortir com aquest. 

 
Gabriel Rosiñol Verd 

Palma, maig de 2004  
 

Nota: En Biel a la seva remesa de les dues fotos me diu: “al teu criteri, sempre ajustat, deixo 
l’elecció” i jo he decidit respondre-li amb les mateixes paraules que ell me diu al final del seu article: 
“... I tu,  Biel, ves alerta a l’hora de fer els encàrrecs.  Poden sortir com aquest.”: SES DUES FOTOS. 



DDeell  mmóónn  ii  llaa  bboollllaa  ......  

  
EEll  mmeeuu  ppuunntt    
ddee  vviissttaa   
 

Per   Antoni Bennassar i CirerAntoni Bennassar i CirerAntoni Bennassar i CirerAntoni Bennassar i Cirer 
 
 

 
En Jaume va començar una sèrie d’escrits  sobre l’Església  a la revista,  de 
la qual ell n’és el principal “artifex”, i en determinades ocasions m’ha 
recordat la invitació de participar-hi.  
 
A la fi m’he decidit a agafar l’ordinador i posar mans a l’obra.  
 
Abans que res vull manifestar que la crítica que faré, la faig des del meu 
amor que tenc a l’Església i des del dol que sent per les coses que em 
desagraden de les seves actuacions o omissions. 
 
Pens que, en part, la crisi que està patint és deguda a les múltiples 
equivocacions que comet, tant en l’ordre del pensament ètic com en les 
actituds que adopta davant certs fets actuals. Dic en part, perquè reconec 
que hi ha una altra part que no prové de l’Església, sinó de les desviacions 
neuròtiques de la societat mateixa. Però avui no vull parlar d’aquestes 
desviacions. Això en tot cas ja serà una altra vegada. 
 
Pel que atany a l’Església vull citar alguns fets darrers que en aquests 
moments se’m fan figura. 
 
 Començaré per la rebuda del Bisbe. 
 



 
Jo no hi era a la Seu perquè aquell cap de setmana tenia una convivència de 
Gestalt (un corrent psicològic que actualment està molt de moda en els 
àmbits d’autoajuda) .   Parlaré a partir del que he llegit als diaris. 
 
El que vull manifestar és que a mi m’hagués agradat que la celebració de 
benvinguda hagués estat més senzilla. Avui trob que la rebuda d’un pastor 
ha de ser més propera a la gent, sense tanta pompa. 
 
Jo no sé com degué ser la rebuda del Bisbe Enciso,  però crec que, si deixam 
a part l’homilia,  el restant no degué ser molt diferent. 
 
Jo pens que en això l’Església s’equivoca.  Les formes poden velar  en 
comptes de desvelar  el missatge humà i proper de Jesús. 
 
A l’Església sempre li han agradat les solemnitats (“in splendoribus...”).  
Pot ser que  en un altre temps  això acostàs.  Ara crec que no. 
 
Ja sé que un canvi com aquest  no és gens fàcil per moltes raons  que ara no 
analitzaré,  però si no es fa,  el que queda se’n pot anar en orris. 
 
Ara record una beneitura  insignificant meva, però la vaig fer ben motivada. 
 
Acabats els estudis del Seminari ens donaren el primer destí i a mi, com 
sabeu, m’enviaren a Mancor de la Vall. El batlle em digué que els regidors 
m’esperarien a l’entrada del poble. 
Jo hi vaig accedir. ( Eren altres temps. Fa la friolera de 37 anys) 
 
Aleshores el meu tio Toni, que havia vengut de Nova York i havia duit un 
cotxe americà d’aquells tan llargs, em va dir que m’hi duria amb el seu 
cotxot. Jo m’hi vaig negar i hi vaig anar amb el 600 del tio Miquel. 
 
 És una beneitura, però supòs que m’enteneu perquè tots estàvem formats 
amb el mateix motlle. I també sé que no és el mateix rebre un rector que 
rebre el Bisbe.  Però l’actitud sí que pot ser la mateixa.   
O és que hem tornat endarrere? 
 

De totes formes l’important comença ara.   La rebuda és el de menys.    
El que importa és el que faci a partir d’ara. 



 
Una altra cosa que no m’ha agradat és algun punt del document de la 
Conferència Episcopal sobre la família. Concretament em referesc a 
l’afirmació que la revolució sexual és la responsable de la violència 
domèstica. 
 
Jo no neg que la banalització del sexe ha fet mal a les parelles i que en molts 
de casos ha deixat de ser un llenguatge de la unió i l’amor  per ser una cosa 
cercada per ella mateixa.  Però d’aquí a afirmar que és la causa de la 
violència domèstica  hi ha un avenc. 
 
Els màxims representants de l’Església abans de fer afirmacions com 
aquesta, haurien d’encarregar un estudi exhaustiu a especialistes en la 
matèria. I en aquest tema de la violència segurament s’ha d’entrar en temes 
psicològics, educatius i sociològics. 
 
Jo no som d’aquells que diuen que l’Església no s’ha de ficar en aquests 
temes.  Sí que s’hi ha de ficar,  però amb coneixement de causa. 
El zel per reconstruir la família no pot dur a fer afirmacions superficials. 
 
Una altra cosa que em deixà insatisfet va ser la postura que adoptà en el 
tema de la guerra d’Irak.  És veritat que es posicionà en contra,  però trop 
que ho va fer “ amb sordina”.  Jo vaig participar en aquella manifestació 
que acabà a la Sang,  però no me vaig enterar que se fes res més.  No diu 
Sant Pau que s’ha de parlar a temps i a destemps?.  Jo pens que en aquest 
tema havia d'haver fet mal a les orelles. 
 
En general, però,  la cosa que més em desil�lusiona és la por que té l’Església 
a qualsevol descobriment o innovació. 
 
La por fa que es posi a la reraguarda de tots els assaigs científics i 
innovacions socials. 
 
És com si s’hagués convertit en guardiana de la tradició cultural.  
La tradició sembla ser el gran tresor.   Però, no és l’home el més important? 
No era ja aquesta por la que guiava les directrius educatives en el Seminari 
quan nosaltres hi érem?   Por a que s’obrís alguna finestra i pogués entrar-hi 
un aire lliberal que ens contaminàs. 



 
Del seminari en tenc bons records i la balança és positiva,  no obstant també 
en vull fer crítica. 
 
Com m’hagués agradat que els educadors m’haguessin ajudat a eixamplar els 
meus interessos i a sentir passió per ells. Hi havia massa coses “perilloses”. 
La mateixa natura humana era “perillosa”. 
 
Jo em vaig acostumar a passar per damunt de les coses i dels fets,  no fos 
cosa que em perjudicassin l’esperit.  Certament vaig  aconseguir sofrir 
manco,  però pel camí també vaig perdre molta d’emoció i espontaneïtat.      
I em vaig cuirassar amb un caràcter estoic,  que m’ha costat molt canviar,  
si és que pugui dir que ho he aconseguit.  Quin preu tingué aquella 
pedagogia! 
 
Era una por als sentiments i a tota energia emotiva.    Jo no és que estigui a 
favor de deixar-ho passar tot,   però el que ha de fer passar a segon terme 
uns interessos  ha de ser la força i la convicció d’uns altres. 
 
No sé si us ha passat a vosaltres, però jo us puc dir que he hagut de treballar 
de valent alguns aspectes de mi mateix, que havien quedat poc 
desenvolupats degut a un oblit d’aquests aspectes durant aquells anys. 
 
No obstant, no vull culpar els nostres educadors, que també eren víctimes de 
l’estructura del moment.  
 
Les coses han canviat molt. La filosofia i especialment la psicologia ens han 
obert perspectives abans insospitades. 
 
La psicologia, per exemple, ha fet un llarg camí molt favorable per a la 
persona: des de les tesis de Freud (l’home és naturalment agressiu i egoista), 
passant pels conductistes ( tot depèn de l’aprenentatge i de les connexions 
cerebrals) ha arribat a les teories humanistes de Karl Rogers, Perls, E. 
Fromm, etc. Teories potenciadores de la persona,  ja que es basen en una 
confiança en la natura humana 
 
L’Església hauria d’obrir-se a aquestes teories.  S’hauria d’oblidar una mica 
que és ”mare i mestra”  i asseure’s, escoltar i aprendre. 



El diàleg implica creure que pots rebre i donar.  Si únicament creus que pots 
donar,  no hi ha diàleg,  i consegüentment hom es queda isolat,  que és el que 
li està passant a l’Església. 
 

Això no significa que el missatge original que porta no sigui 
extraordinàriament valuós.  Ho és sense cap dubte,  però el duu en àmfores 
de fang passades de  moda i la gent no li reconeix el valor ni l’actualitat.   
Li sobren moltes coses,  hi ha massa  decoració,  massa parafernàlia,  i ja no 
es distingeix el contingut. 
 

Certament cap de les matèries abans citades (filosofia, psicologia)  no hauria 
fet el seu camí sense el bressol del Cristianisme.  Però..... 
Per què l’Església s’ha quedat tan anquilosada  mentre aquelles matèries 
han evolucionat ? 
 

No serà que valora excessivament el dipòsit en comptes de valorar el 
beneficiari d’aquest dipòsit ? 
 

No serà que l’Església confia poc en les capacitats naturals de l’home ? 
 

No serà que, estant tant preocupada en conservar, no té els ulls oberts als 
signes dels temps ?  O és que encara està enganxada al poder d’altres temps? 
 

Jo no em sé contestar cap d’aquestes preguntes, però el fet de plantejar-les 
neix de la sospita. 
 

M’agradaria veure una Església renovada, amb un esperit obert, sense por, 
mostrant les seves debilitats i no amagant-les, caminant conjuntament amb 
les agrupacions humanes que cerquen el bé de les persones. 
 

M’agradaria que s’assemblàs més a la que volia Jesús. 
Però, de totes formes,  aquesta Església segueix essent la meva.        (A.B.C.) 
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LLLAAA   rrreeeuuunnniiióóó   dddeee   cccooonnndddeeeiiixxxeeebbbllleeesss      hhhaaa   cccaaannnvvviiiaaattt   dddeee   dddaaatttaaa   iii   dddeee      lllllloooccc:::   

SSSeeerrrààà      eeelll               Dimarts dia 29  a  CapdeperaDimarts dia 29  a  CapdeperaDimarts dia 29  a  CapdeperaDimarts dia 29  a  Capdepera                ( Rectoria.  A les 21)    
   

Me diu en Biel:::         “““Per els "novatos" que no conèixen molt aquest pais 
oriental "Cap de la Pera" -de carrers estrets i tortuosos- digue´ls que al 
voltant de l´església  (a la part de Cala Rajada) hi ha dos aparcaments 
on deixar el cotxe, perquè als carrers de davant i darrera de l´església 
no es pot aparcar.”   VVOOSS  EESSPPEERRAAMM   AA  TTOOTTSS!!  Procurau no fallar ! 
 



 
    

    
    
    

 
 

Com que aquesta vegada hi ha poques 
coses que contar, tan sols no he molestat 
en Sebastià Salom per a demanar-li que 
ens faci un CRONICÓ com sol fer cada 
vegada.  En no ser que parlàssim aquí 
també de l’entrada del Bisbe... 
 

Així que aprofit aquest espai per a fer-vos 
propaganda del meu llibre que acaba de 
sortir.  Sempre convé aprofitar l’ocasió per 
a parlar d’un mateix,  sobretot quan saps 

que als altres no els queda més remei que aguantar. 
 

El llibre en qüestió, titulat “Els fantasmes i la filosofia” vol 
ser un conjunt de reflexions de divulgació filosòfica sobre alguns 
aspectes més o manco sorprenents de la realitat ideal i els seus 
fantasmes o aparences que els envolten.  Tot plegat, per arribar a la 
conclusió que les coses són sempre sorprenents i molt més complexes 
del que d’antuvi semblaven. 
 

A partir d’aquest mes en farem la presentació a Artà i a Palma, 
però de totes formes ja vos avís que vosaltres no vos n’alliberareu: 
A la propera reunió de Cala Rajada el vos presentaré  i vosaltres 
haureu d’aguantar.  Això sí, en cinc o deu minuts n’haureu sortit... 

EEllss  ffaannttaassmmeess  ii  llaa  ffiilloossooffiiaa  

  

  

CCrroonniiccóó  
                                          J. Sancho 



                                            CCoonnggrrééss  ddee  CCoommuunniittaattss    
TTeerraappèèuuttiiqquueess    TToommeeuu  CCaattaallàà    

 
 

El  Congrés de Comunitats Terapèutiques es sol realitzar cada dos anys, i 
es sol fer a un continent distint, baix l´auspìci de la Federació Mundial de 
Comunitats Terapèutiques, amb seu a Nova York. 
 

L´any 2004 havia de tenir lloc el 22 i tocava a Europa la responsabilitat de 
l´organització. Per aquesta tasca ens varem presentar dos països: Alemanya 
i nosaltres, Espanya. 
 

L´any 2000, al 20 Congrés , a San Francisco, es va votar que fos a Espanya, 
baix la responsabilitat de la Associació Proyecto Hombre. De la Associació 
Proyecto Hombre, amb 26 Centres a lo llarg de tota la geografia espanyola, 
es va decidir, també amb votació, que la darrera responsabilitat de la 
organització fos Projecte Home de Balears. 
 

Des de el primer moment varem anar per feina. Erem conscients de que hi 
havia distints fronts:  a nivells organitzatiu, científic i econòmic.  
 

Jo era perfectament coneixedor de les dificultats que hi havia hagut en els 
anterior Congressos. Per exemple en el darrer Congrés, el febrer de l´any 
2002, a Melbourne, jo me vaig reunir amb les delegacions d´Amèrica 
Llatina, Europa, Europa de l´Est, Àsia, Nord-Amèrica, Austràlia;  a més 
dels països que varen realitzar el sis darrers congressos. 
 

Amb aquest bagatge varem començar a preparar el nostre. Teníem com a 
objectius clars:  

• Dur els millors investigadors, aquells que són citats als llibres 
sobre drogodependències;  i així poder oferir un programa científic de 
molt alt nivell tant en el que es refereix a temes com a ponents. 
• Que estiguessin presents els personatges “històrics”, aquells que 
varen començar el moviments de les Comunitats Terapèutiques, ara ja 
va quaranta anys. 
• Que poguessin participar no sols les federacions que tenen medis 
econòmics, sinó també aquelles que no solen poder asistir per manca 
de medis - Me referesc especialment a federacions i persones de 
Amèrica Llatina, Països de l´Est de Europa, Àfrica, i algunes de Àsia. 
•      Poder oferir un programa complementari social que valgués molt 
la pena. 



• Que tots estiguessin, a l´hora de participar, en les mateixes 
condicions, tant en els aspectes científics com en els socials. 
• Poder emprar els medis tècnics de darrera generació. Traducció 
simultània amb molt bons traductors, equips de so, equips informàtics. 
Equips audiovisuals, etc. 
• Que tot es pogués fer amb un ambient càlid de Comunitat 
Terapèutica, allà on l`aprenentatge fos agradable, mutu, i al mateix 
temps que hi hagués el caldo de cultiu adient per poder profunditzar 
els contactes,  possibilitar relacions, convenis, etc. 
• Poder arribar a 1000 participants. 
• I que el Congres tingues visibilitat. 

 
Passats quinze dies del Congres puc dir amb molta d´alegria que quasi tot 
es va superar d´un bon tros.  
 

Dades:  Hi va haver 1320 matriculats, de 62 països. Al mateix temps es 
celebrava la Copa de Futbol sense drogues. Hi va haver quinze equips de 
distints països europeus. Tots els equips estaven formats per residents de 
Comunitats Terapèutiques en procés de rehabilitació. El mati jugaven a 
futbol i per la tarda a les aules de la UIB es feien uns encontres, i ses 
conclusions les varen exposar a la clausura del Congrés. Això fa augmentar 
en 170 els participants. 
 

Es varen rebre 207 abstractes, hi va haver 46 ponents de primera línia per 
les ponències del mati  i 150  professionals que dirigien tallers, 
comunicacions, taules rodones, amb 90 minuts, per les tardes; es varen 
posar en DVD en anglés i castellà totes les ponències del mati. 
 

Un grup de persones, bons professionals, es varen presentar per fer 
voluntariat durants aquells dies. Varen esser 160. Això no sols va 
posibilitar disminuir les despeses, sinó que endemés va donar un aire distint 
al Congrés i al mateix temps va ésser una cridada de atenció a grups que no 
contemplen el voluntariat en les seves organitzacions. 
 

Varem poder aconseguir tots els objectius proposats, tant a nivell científic 
com organitzatiu.  I al final puc dir que sense dèficit. 
 

Aquesta realitat – el no dèficit – ha estat possible gràcies especialment a 
institucions privades i publiques de les Balears que, algunes,  s´han bolcat 
en donar suport. 
 

Les vivències han estat moltes, les realitats també. I estic convençut que 
aquest 22 Congrés de CTS ha ajudat a molts.  Ha valgut la pena.  I que 
segur tendra un efecte multiplicador que serà en benefici d’institucions i de  
persones d´arreu del món que tenen problemes de dependències.        ( B. C. )
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                                                                                                        ““““““““LLLLLLLLaaaaaaaa        CCCCCCCCeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaa””””””””        
 
“El mes de juny de 1963 férem els exàmens 
finals del primer curs de català organitzat per 
l’Obra Cultural Balear. Les classes 
s'havien donat a les aules de l’Estudi General 
Lul·lià, però jo n'havia donades també al 
Seminari diocesà i al col·legi de Sant 
Francesc; i altres professors tenien alumnes de 
català a diversos centres d'ensenyança.  
 

El repartiment de diplomes i de premis es va 
fer a l'aula magna de l'Estudi General. Tots els alumnes declarats aptes eren 
obsequiats amb un premi: els "aprovats", amb un lot de llibres; els "notables", amb 500 
pessetes en efectiu; els "excel·lents", amb un viatge i estada de quatre dies a Catalunya.  
 

Aquell primer any els declarats "excel·lents" foren sis seminaristes. Generalment els 
seminaristes feien molt bon paper en els exàmens, la qual cosa s'explica perquè estaven 
més disciplinats, tenien més poques distraccions que els altres estudiants, i sobretot, 
sabien llatí; això de saber llatí és una clau que obre moltes portes en l'estudi d'idiomes 
estrangers i en l'aprofundiment de l'idioma propi.  
 

Jo em vaig encarregar d'acompanyar en el viatge els premiats, que eren sis jovenots 
molt simpàtics i eixerits: Domingo Mateu, Jaume Obrador, Jaume Sancho, 
Bartomeu Socies, Bartomeu Tauler i Jaume Vives. Passarem un dia i mig a 
Barcelona; visitarem museus, monuments, el barri gòtic i el palau Dalmases, on 
radica l'Omnium Cultural. Un altre dia el dedicàrem a Vic i Ripoll, un altre a 
Montserrat i un altre a Tarragona i Poblet. Aquest darrer itinerari era un obsequi de 
l'Omnium i ens hi féu agradable companyia el senyor Enric Gual. Les excursions 
van ésser instructives i divertides, i també estimulants per als altres al·lots, que en 
cursos successius s'engrescaven a estudiar per veure si assolien un premi tan 

interessant.”          F.de B. Moll,  Els altres quaranta anys.  Ed.Moll. Palma 1975. p.218s
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Convidat com a president adjunt de la 
Fundació Natzaret, el matí cendrós de 
dia 21 de febrer d'enguany, des d'un 
setial llis de fidel de tropa, vaig poder 
fruir, lentament i llarga, de les acurades 
esplendors del ceremonial possessori, 
quasi perfecte, del successor de don 
Teodor. 
 
 

He d'advertir-vos, d'entrada, que amb 
l'esponerosa crescuda dels anys no ha 
minvat, ans al contrari, s'ha fet més 
profund i més extens allò indefugible 
que, congriat a la infància, identific com 
a fascinació de la Seu. 

 
 
 

De la Seu estant, em flaqueja la ment. 
Immers en l'equilibri perfecte de 
volums i formes que s'enlairen cel 
amunt fins a oblidar la pesantor de la 
pedra, tènuement cobert el meu cos per 
la rosada de silencis i colors que filtren 
les rosasses i vitralls, tot en suspens el 
meu esperit contemplant els vols místics 
i ascendents d'antics quilismes 
gregorians, reconciliat amb mi mateix 
per l'evidència irrefutable de tanta 
sublimitat reunida en un sol lloc, em 
governa més la fantasia que 
l'objectivitat i, quan escric sota aquests 
efectes, he d'admetre que veig una mica 



entelada la realitat i fins i tot don per 
cert allò que, a vegades fora de la Seu, 
resulta ser una piadosa deformació. 

 
La gran cerimònia medieval, transmesa 

amb tecnologia punta 
 

Les innovacions tecnològiques 
d'avantguarda en els camps de la imatge 
i del so aplicades assenyadament a la 
Seu, no han fet altra cosa que apropar-
nos la mirada i l'oïda als més mínims 
detalls que l'obscuritat o la llunyania 
ens impedia fins ara de veure o de sentir.  
 
Ni els mateixos mestres constructors 
d'aquesta meravella venerable, enfilats 
dalt les bastides de treball, pogueren 
gaudir, com ara nosaltres, de la visió 
plena i diàfana del conjunt de 
l'edificació i alhora de la sorprenent 
perfecció amplificada de cada petit 
fragment. 
 

Aquesta fou la primera de les 
impressions que en decantaren cap a la 
valoració positiva d'una cerimònia que 
mentalment havia prequalificat 
d'estantissa. Celebrada en l'espai que li 
és connatural i propi, la Seu fou 
concebuda i feta per a aquestes grans 
solemnitats, i reforçada amb el suport 
adient de la tecnologia punta d'avui, la 
cerimònia de presa de possessió, tot i 
servir-se del llenguatge arcaic i de les 
formes antigues de la litúrgia medieval, 
tramesa pels filtres innovadors de les 
tècniques modernes de comunicació, em 
va semblar prou a l'abast del ciutadà 

d'avui i fins i tot capaç de desvetllar 
aquells mateixos impactes espirituals 
per als quals fou dissenyada a l'origen. 

 
La processó : ritus d'entrada 

 
El preludi protocol·lari del ritual 
possessori es va fer davant el portal 
major de la Seu. Jo era dins i 
evidentment no ho vaig poder veure. 
L'administrador diocesà, relata refero, 
amb els membres del notable Col·legi 
de Consultors i una selecte 
representació de l'estament religiós, del 
laïcat i de les primeres autoritats de la 
Comunitat donaren oficialment la 
benvinguda al nou bisbe. Tot seguit, 
traspassà el llindar del portal major i, 
seguint un vell costumari, fou presentat, 
de la mà del propi nunci apostòlic, al 
degà de la Catedral i a cadascun dels 
il·lustres membres del Capítol 
Catedralici. 
 

Després d'uns instants d'oració davant 
el Santíssim, el bisbe i el seu 
innombrable seguici es revestiren els 
ornaments a la sagristia dels vermells i 
s'inicià la parsimoniosa desfilada dels 
concelebrants. 
 

Encapçalada pel turiferari, obrien la 
processó ritual set acòlits portant 
sengles canalobres. Tot seguit, l'escolà 
major amb la creu processional, el 
diaca, alt i espigat com un ciri pasqual, 
oferint a les mirades devotes, mans 
amunt, un bell exemplar d'evangeliari. 
Darrera, una doble filera de molt 



venerables preveres seculars i regulars 
vestint l'alba llisa i blanca, la majoria 
dels quals, entranyables amics i 
companys. Tancant l'escorta del bisbe 
electe, el ple del Capítol Catedralici 
lluint el grau de dignitat eclesial segons 
la mida de l'amplària de les randes 
brodades de llurs exuberants roquets, i, 
en el lloc d'honor, l'excel·lentíssima i 
emporprada cort de testes mitrades, 
diferenciades les respectives jerarquies 
pel color blanc o groc de llurs ínfules 
episcopals o cardenalícies. En un 
recompte detallat, s'hi podien distingir 1 
abat, 18 bisbes, 3 arquebisbes i 3 
cardenals. 
 
Envaint de gom a gom tota la Seu, la 
sonoritat majestuosa de l'orgue espargia 
els acords de la reconeguda marxa 
pontifical que de seguida m'amarà la 
memòria per evocar-me les memorables 
interpretacions d'aquesta mateixa peça a 
les mans singulars i úniques d'aquells 
organistes de la nostra adolescència, els 
enyorats Ballester i Samper.  
 
Potser us haurà sorprès aquesta quasi 
"delectatio morosa" amb què he revestit 
els detalls del ritual d'entrada, la 
descripció minuciosa del qual fa pensar 
que me'l sabia de cor i punt per punt, 
antic confrare com havia estat d'aquesta 
consueta processional. Deu ser, 
segurament, que les aigües ocultes de la 
memòria adolescent van brollar de 
sobte, com ho fan adesiara les nostres 
fonts Ufanes, per inundar 
generosament la pell del meu esperit en 

rebre l'escreix d'una pluja vivencial 
sorgida de la irrupció abundosa, després 
de molts anys de sequera, d'una 
cerimònia quasi idèntica a les que, 
durant la llarga estada al Seminari, ens 
fou donat de compartir sovint amb un 
gran nombre dels mateixos participants 
d'avui. 
 
Mentre lentament desfilaven davant mi 
els antics condeixebles, de manera 
simultània, la memòria selectiva em 
mostrava una imatge joveníssima 
d'aquells aspirants a preveres exhibint 
amb timidesa, en una de les habituals 
entrades a la Seu, l'orgull de la seva 
condició d'aprenents de capellà sota la 
blancor rugosa i emmidonada d'aquells 
roquets de disseny cubista, les mànigues 
obertes dels quals prenien el vol quan el 
ventijol marí ens ajudava a pujar de 
pressa les escales de la Seu. 
 
Us assegur que el que veritablement 
em va commoure d'aquella visió van ser 
les evidents i remarcables diferències 
entre la imatge recuperada de la 
memòria i la que passava davant els 
meus ulls. Més de quaranta anys 
havien estat necessaris per conformar la 
figura actual dels antics companys i la 
meva pròpia, resultat una i altra de la 
lluita desigual en l'intent d'evitar 
l'erosió lenta i implacable del temps. 
La maduresa d'uns rostres dignament 
envellits i la lluentor d'uns cims pelats 
o lleugerament coberts d'un plomissó 
argentat exhibien ara, sense ostentació, 
l'experiència nua, sovint qüestionada i 



tanmateix generosa, d'haver treballat, 
oportunament i inoportuna, per apropar 
l'home sord i cec d'avui al missatge de 
Jesús. 

 
El testimoni adormit de les generacions 

futures 

 
Tres bancs més endavant d'allà on jo 
estava, aparcat al costat de l'esveltesa 
llarguíssima d'una de les columnes de 
la Seu, un cotxet d'infant suportava el 
son plàcid d'un bebè de pocs mesos. 
Res no aconseguí destorbar la dormida 
dolça d'aquell petit fidel bebè. Ni les 
clapes de llum que, baixant refulgents 
de la claraboia, es posaven suaument 
sobre el rostre del petit, ni els esclats 
clamorosos de l'orgue, ni els càntics de 
la multitud, ni les veus amplificades de 
la cerimònia, res no aconseguí trencar el 
son de l'infant i d'aquesta manera els 
pares es pogueren lliurar sense 
interrupcions al seguiment del 
ceremonial. 
 

La presència dormida d'aquell angelet 
assistint absent a la presa de possessió 
del nou bisbe em suggerí lectures 
contradictòries. Sens dubte, el petit 
d'home, era signe inequívoc de futur, 
testimoni anticipat de la presència a 
l'Església dels qui, com ara aquest 
nadó, esdevindran en el breu termini de 
20 anys la propera jove generació. 
¿Entendran, amplificat i proper, el 
missatge de Jesús transmès per mitjà de 
novíssimes tecnologies, sense que res 
els trenqui el son? ¿Tindrà per a ells 

algun sentit celebracions com la que ara 
estam fent? 
 
D'altra banda, mirava aquella escena 
singular de presència absent i em 
semblava intuir que allí i en aquell 
moment es concentrava el gruix més 
dens de tendresa i humanitat de tota la 
Seu. L'exuberant esplendor litúrgica 
de la celebració de la vinguda del nou 
bisbe en res no destorbava l'epifania 
silenciosa i esperançada de la futura 
presència de Déu i de l'Església en el 
cor jove de l'home del segle XXI. 

 
L'homilia 

 
El veia de lluny, el nou bisbe, encastat 
i empetitit en la fornícula il·luminada 
de la càtedra episcopal, però la seva veu 
m'arribava a cau d'orella gràcies als 
potents equips de so. Amb la mateixa 
cadència valenciana del català nostrat 
amb què don Teodor ens havia 
familiaritzat durant trenta anys, la veu 
clara, persuasiva, compassada i dolça de 
Jesús Murgui ens resumia els grans 
eixos cardinals del que volia que fos els 
seu mestratge pastoral entre nosaltres. 

 
He de confessar que els minsos 
paràgrafs en castellà, intercalats a 
l'homilia, van ser més tost el 
compliment formal d'una concessió 
testimonial envers la cooficialitat del 
castellà que el suport explícit de 
l'Església oficial envers la política 
enganyosa i malintencionada de foment 



del bilingüisme de l'actual Govern, que 
és el que havia pensat i temut. 
 
Havent proclamat el senyor Murgui 
que havia vingut a Mallorca en el nom 
del Senyor, sostingut no en la pròpia 
fragilitat, sinó en Ell, que el va cridar 
a servir-lo, volgué explicitar l'enllaç de 
la seva tasca amb el conreu viu de 
l'herència que ens 
deixaren Ramon 
Llull, Catalina 
Tomàs i el guiatge 
dels grans pastors 
que l'han precedit. 
Entre aquests, 
volgué esmentar 
explícitament 
l'estimat don Teodor, amb qui 
personalment havia conviscut molts 
d'anys en el seu entranyable Ontinyent. 
Val a dir que fou constant la memòria 
d'ell tot al llarg de la cerimònia. Un 
pastor, va afegir, que ha deixat profunda 
petjada dins la nostra història. 
 
D'aquesta manera singular va definir el 
que ell entenia com a tasca pastoral del 
bisbe. "Un bisbe, avui dia, en 

l'experiència diària dels qui vivim 

aquest ministeri, és una persona 

expropiada de sí mateix per l'amor i pel 

servei a la seva Església." 

 
Com a cloenda de l'homilia, 
sintetitzava així els valors propis que 
creu ha de tenir l'església de Mallorca i 
sobre els quals vol construir el seu 
ministeri."…Una Església dedicada a 

transmetre la fe, sobretot als més joves; 

una Església que sigui sensible davant 

tota forma de sofriment i de pobresa, que 

estimi els valors propis i que sigui 

alhora acollidora envers tanta gent que 

arriba procedent d'altres indrets del 

món; perquè ben units i plens d'il·lusió 

puguem ser testimonis de l'Evangeli en 

aquesta beneïda terra de Mallorca." 

 
Havent donat la 
benedicció final i el 
comiat, el bisbe 
davallà de la 
càtedra, saludà els 
bisbes i preveres 
concelebrants i tots 
els fidels que 

s'acostaren al presbiteri per donar-li la 
benvinguda. Eren les tres tocades. 
 
Mentrestant, els blauets de Lluc i els 
vermells de la Seu, en un gest de 
tradicional devoció de Mallorca a 
Maria i d'amor a la pròpia identitat 
com a poble, cantaren l'himne de la 
Mare de Déu de Lluc, amb lletra de 
Mn. Miquel Costa i Llobera (1883) 
i música de Joan B. Lambert (1909). 
 

Opinions diverses i contradictòries del 

clergat 

 
Em sembla adient i ben significatiu 
tancar aquestes impressions personals i 
contrastar-les, ni que sigui molt 
breument, amb les que publicaren als 
mitjans de comunicació dia 22 de febrer, 
l'endemà de la presa de possessió, 



alguns membres representatius del 
clergat secular de Mallorca. 
 

Guillem Feliu, rector de Santa 
Margalida, manifestant amb claredat 
l'opinió d'un sector de línia jove i 
innovadora, demanava al nou bisbe que 
es fes seu el Siau qui sou de Costa i 
Llobera: 
"Siau qui sou, crític…Sovint les 
nostres vides es caracteritzen pel rigor 
del credo i l'anèmia en l'acció" "Siau 
qui sou, instrument de reconciliació... 
Em va agradar sentir-vos dir: no és el 
bisbe que pren possessió de  Mallorca, 
sinó que és Mallorca qui pren 
possessió del bisbe." "Animau i 
promoveu dins la nostra Església un 
laïcat adult". "... Sigueu un crit profètic 
dins una Mallorca conformista." 
 

A l'extrem oposat d'aquesta posició, 
Alfred Miralles, rector de Sant 
Sebastià de Palma, en el mateix Diari 
de Mallorca de dia 22, es feia portaveu 
de la seva pròpia concepció particular 
de l'autoritat que correspon al ministeri 
episcopal i, deixant entendre obertament 
allò que no havia pogut suportar del 
ministeri episcopal anterior, es permetia 
pontificar i aconsellar sobre les úniques 
vies possibles que permetrien a Jesús 
Murgui descobrir "les xarxes i teles 

d'aranya amb les quals, també dins 

l'Església, hom tracta de fermar les 

mans o frenar a aquells que veuen la 

realitat sense cap altra lent que la de 

l'Evangeli."  En opinió de Miralles, 
calia urgentment que el nou bisbe 
començàs a canviar persones i 

prioritats, a prendre decisions, a 
imposar-se (sic), que per això és el 
bisbe. Tot un perillós programa de 
neteja clerical i d'implantació manu 

episcopali de nous programes 
opusdeístics anteriors al Concili 
Vaticà II. 
 
Finalment, cercant l'escàndol que li és 
car i en l'estil que li és propi, Jaume 
Santandreu, en El Mundo del mateix 
dia 22, encapçala la seva ardent opinió 
amb aquesta "encoratjadora" opinió: 
"El bisbe, una ofensa d'entrada". Per 
Jaume Santandreu, "… això que ens 

enviïn un bisbe des d'alt, sense la més 

mínima elecció de part de la base, com 

els governadors dels temps d'en Franco, 

esdevé una autèntica dictadura." "..Si 

l'Església mallorquina, continua, no és 

capaç de germinar els seus propis 

pastors el que ha de fer el Papa és 

suprimir-la i agregar-la directament a 

València." "De totes formes, afirma 
més endavant, don Jesús ho té cru. 

Comença amb mal peu. Els 

mallorquins no tan sols hem rebut una 

ofensa d'entrada, sinó que la mateixa 

entrada s'ha convertit en ultratge. I 
acaba dient: "De totes formes, gràcies 

per armar el millor acte de carnaval 

d'enguany amb l'arribada del bisbe." 
 

Em sembla que teniu matèria per a la 
reflexió. I és possible que el nou bisbe 
necessiti alguna cosa més que paciència 
per guanyar-se els de més a prop. 
 

Palma, maig de 2004 
Domingo Mateu ContiDomingo Mateu ContiDomingo Mateu ContiDomingo Mateu Conti



    
 
 

• Són més llests del que vos pensau.  La saben llarga. 
• Per què creis que es cans aprenen sempre a obrir totes ses portes,  però  

mai per mai no aprenen a tancar-ne cap ?    Els podriu manar feines... 
• “Es ca és el  que més s’alegra quan te veu arribar a ca teva:  corre  i 

bota d’alegria...”   Tenen motius sobrats per a fer-ho:  Ben menjats i 
ben beguts,  tu fas sa feina i ells baden i dormen...  Faltaria encara 
que en arribar  te fessin mala cara !   Ells saben ben bé lo que els 
convé fer... 

• I es cadells ?    Ai, es cadells !!    Redell, es cadells !!!...   “Es cadells 
són sempre molt simpàtics, guapos, carinyosos, amatents, 
sociables...” enfitosos,  empalagosos,  desatrosos,  atossigants...   
Són uns fills puta ! 

• “Qui té un ca té un amic...”  i  si és cadell,   fins i tot dins sa sopa el té ! 
• Quan no el sents que faci maldat,  vius !   Qualque cabronada està fent ! 
• Es cans mos tenen ben educats. Es ca domina perfectament es “Reflexos 

condicionats de Paulov”:  Te fa una cabronada, tu vas a pegar-li una 
espardenyada,  ell te mira amb cara de llàstima...  i ja estàs perdut ! 

• “Aquests fills de cussa...!”    però,  “pobrets,  són tan bona gent...!”   

              
  La saben llarga, vos dic...                                                                                  

  EEllooggii  ddeellss  

        ccaannss  



                    AAAppprrreeennndddrrreee                      aaa   eeennnvvveeelllllliiirrr   
         
                                                                              
                                                                     
   

                                                                                                                                             nnoo  ééss  ttaann  ddiiffíícciill  ......  
  

JJ..  SSaanncchhoo  
  

Primer,  Idees clares ! 
 
El primer que cal sempre assimilar bé és això: No hi ha ningú necessari ! 
El món rodarà igual sense nosaltres.  O,  fins i tot, - i no és broma - tal 
volta millor, perquè els que venen darrera no són pitjors: Quan pas per 
davant l’Institut J. Alcover  veig que,  sense mi,  les parets aguanten bé... 
Encara que no ho pareixi,  entendre això  dóna pau  i tranquil·litza 
molt. 
Malgrat ens pesi,  no som imprescindibles !:  “Le monde va de lui même”. 
Ni se n’adonaran que no hi som...  Així que, per aquesta part, punt resolt. 
 

El segon que convé fer  és tranquil·litzar reflexivament la consciència, 
perquè això de cobrar per no fer res sembla una mica abusiu,  sobretot 
quan hom sap que encara podria fer qualque cosa ...  Però, quiets !  que tot 
això duu la seva pròpia mecànica i té les seves pròpies explicacions:  
Primera,  la tòpica:  “Tu has pagat abans, i ara cobres”;   i segona,  la real 
i la que va a missa:  “Te paguen perquè no facis nosa”.   Vius a aquesta ! 
 

N’hi ha de tant creguts  que no s’ho poden empassar mai que ells puguin 
arribar a fer nosa enlloc.  Aquests són provablement gent que no ha 
llegit mai el “Cato Major.  De senectute”  de Ciceró.   Si l’haguessin llegit 
sabrien que - malgrat els elogis que puguin merèixer - els vells fan nosa.  
Si més no, estorben l’agilitat que el món necessita per a renovar-se i dur 
la seva marxa.   I  arribar a assumir que  tu pots estorbar  no està tirat. 
Fins i tot, per a aquells més avesats a portar batuta pot ser un mal glop ! 
 



 

Hi ha també un tercer aspecte que cal tenir en compte:  Els vells ens 
cansam aviat !  i, fruit d’aquest cansament, tot ens va semblant, cada 
vegada més, una muntanya... Així, doncs, tenim una tendència 
progressiva a deixar les coses com estan ...  Se’ns fa costós assumir riscs. 
Tornam conservadors, si no ideològics, almanco biològics. Això és perillós. 
 

Creieu-me a mi:  La jubilació és un bon invent.    
Per als vells i per als joves.   També per als Papes. 
 

Una segona oportunitat 
 

No sé  bé on vaig llegir això de:  “La meva pàtria és la meva infantesa”. 
És un gran encert.  La vellesa, acceptada i volguda, ens permet tornar 
un poc a la nostra infància, a aquella llibertat una mica inconscient de 
sentir-nos menys responsables de moltes coses  perquè sabem que n’hi 
haurà d’altres que ja tindran cura del que faci falta.   Diu Ciceró que 
“contràriament a l’opinió comuna,  la senectut no arravata als homes el 
vigor intel·lectual, ni tampoc la fruïció dels plaers del camp,  ni dels que 
proporcionen els afers intel·lectuals, ni del tracte amb els amics...”  Ara 
pots llegir, escriure,  reflexionar sense presses,  moure’t,  fer esport 
tranquil,  escoltar música,  fruir de tot allò que abans no tenies mai 
temps per a fer  o  del que sempre t’havia fet il·lusió fer  però que 
pensaves que eren futileses  una mica impròpies de gent madura, 
ocupada en coses de major moment.   Ara és bona hora !   La més nova i 
sorprenent experiència de la vellesa tal volta sigui aquesta:   
S’han acabat les presses.  Hi ha temps per a tot ! 
 

El gran perill per al qui envelleix només és un:   La manca d’imaginació. 
L’avorriment  del que es queixen alguns “jubilats forçosos”  no és més 
que  falta d’imaginació per ordir mil coses.    
 

També és cert que per a aprendre a envellir hom s’hi ha de posar de jove.   
De jove has d’haver intentat fer tot allò que pensaves que te calia fer.  
Malament rau la cosa  si has deixat al darrera massa coses sense 
intentar fer-les quan era hora:  Aquestes males ombres te podrien tapar 
el raconet de sol  que tot vell necessita veure quan torna la vista arrera. 



Darrerament,  hom ha d’aprendre també la moderació  i a mesurar les 
pròpies forces i a administrar-les amb seny de bèstia vella.  Perquè les 
forces no sobren,  però es supleixen amb un sentit pràctic  que mai no 
havies somniat tenir  i que ara te compareix  sense saber ben bé d’on... 
De cada cosa saps quin preu en pagues,  i tu decideixes si el vols pagar. 
 

Finalment... 
Cal saber estar ! 
No hi ha res més patètic que un vell  amb pretensions de jove. 
 

Diu el “Cohélet” que cada cosa té el seu temps: 
“Tot té el seu moment  i,  sota el cel,  cada cosa té el seu temps: 
un temps el néixer, i un temps el morir; 
un temps el plantar,  i un temps el segar la collita...” 
Aquest és el temps de la serenor  i de,  sense presses, “carpere diem”.  
 

El que hagi de venir,  a son temps vindrà;  perquè el temps és un verí 
lent;   però,  com que no tenim cap pressa...  que vengui quan vulgui ! 
Convé tenir clar que l’única alternativa a tornar vells era morir joves... 

*     *     * 
Renoi !  Jo pensava que tot això que vos estic contant era una reflexió 
de pròpia collita i ara mateix me n’adon que, abans que jo, coses molt 
semblants a aquestes les van pensar ja el vell Epicur, el més vell encara 
“Cohélet”  i, sobretot, les va contar molt millor que jo  el propi Ciceró... 
No sabien poc aquella collada de vells ! 
 

Ja es sap de sempre: “Nihil novum sub sole”,  però és sorprenent: 
Qualsevol dia te trobes pensant gairebé el mateix, lletra per lletra, que  
ells ja  pensaren  mil·lenis abans !    Sense adonar-te’n,  penses com ells ! 
 

A mi m’agrada recordar-los bastant sovint  i rellegir-los qualque vegada. 
En realitat, haver après d’ells també a envellir sembla que ho faci tot 
més fàcil:  T’ajuden a tenir idees clares  i això facilita les coses,  perquè  
saber envellir,  al capdavall,  és també una virtut  que s’ha d’aprendre. 
Però, germans,  convé posar-s’hi  prest,  que ja es fa horabaixa ! 
 

Cala Gamba,   Maig 2004.



 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Seleccionat per  J. Sancho 
 

EEssppeerraannddoo  aa  BBookkaannoossvvsskkii   
Pedro J. Ramírez   ( El MUNDO, 16-2-04))  

 
 
Estremece comprobar 
como, si bien no todo lo 
imaginado por el hombre 
ha sucedido aún,  sí que 
todo lo que termina 
sucediendo ha sido 
imaginado antes. 
 
Ya en el primer capítulo 
de Brave New World  
(Un mundo feliz) nos 
encontramos con que     
el Director del Centro   
de Incubación y 
Condicionamiento de la 
Central de Londres 
explica a los estudiantes 
recién incorporados 
como internos los 
fundamentos del método 
de Bokanovsky y su 
revolucionaria ruptura 
con la anticuada 
civilización que durante 
miles de años estuvo 
vigente: «Un óvulo, un embrión, un adulto: 
la normalidad !  Pero un óvulo 
bokanovskíficado prolifera, se subdivide. 
De ocho a 96 brotes, y cada brote llegará a 
formar un embrión perfectamente 
constituido, y cada embrión se convertirá en 
un adulto normal.  Una producción de 96 
seres humanos donde antes se conseguía 
uno:  Progreso ! ».  
En ningún lugar de la novela aparecen las 
palabras clon o clonación por la sencilla 
razón de que Aldous Huxley la escribió  

en 1932, 20 años antes 
de que la ciencia acuñara 
el término, pero el 
Director no deja el 
menor margen de duda 
sobre lo que está 
explicando: “ ¡ 96 
mellizos trabajando en 
96 máquinas idénticas ! 
», ni sobre la filosofía  
que  lo  sustenta:   « Lo  
cual  nos permite dejar 
de imitar servilmente a 
la naturaleza  para  
adentramos  en  el  
mundo mucho más 
interesante de la 
invención humana». 

 
 Puesto que tampoco en 
ningún momento aclara 
el autor quién era 
Bokanovsky, ha quedado 
a la imaginación de cada 
lector proporcionar una 

biografía, una trayectoria científica  y hasta 
un rostro  a aquél que  en ese mundo feliz de 
la ficción habría sido capaz de alterar el 
orden natural de la Creación.  Aunque en 
una web satírica norteamericana pueden 
seguirse estos días las andanzas de un tal 
doctor Henry  Bolkanovsky,  responsable 
nada menos que de la producción del 
primer Niño-Perro de la Historia,  lo 
ocurrido esta semana en Corea del Sur nos 
impide seguir tomando a broma estas 
fantasías.     Porque  no sabemos  cuándo     



ni  dónde,  pero a diferencia del Godot de 
Samuel Beckett, este nuevo aprendiz de 
Dios llegará   y será dentro de poco.  
 
Más vale que le estemos esperando,  con la 
zanahoria y con el palo.  
 
El erudito trabajo publicado en el último 
número de Science, en el que los doctores 
Hwang y Moon describen paso a paso el 
éxito de su experimento, ha sido bautizado 
ya como el Libro de cocina de la clonación 
humana. En la comunidad científica no 
faltan escépticos que alegan que, a pesar de 
los detalles aportados, en el fondo los dos 
expertos de la Universidad de Seúl «se han 
limitado a decirnos que para hacer una sopa 
de tortuga hay que cazar primero una 
tortuga». Pero no es preciso ser un 
especialista para comprender que, al 
margen de que la porosidad a la hora de 
compartir los hallazgos biomédicos esté 
condicionada por la carrera industrial para 
ir patentando cada nuevo invento, la senda 
hacia la más inquietante Terra Incognita   
en la que se ha adentrado jamás el 
conocimiento humano ha quedado 
irreversiblemente desbrozada.  
 
Aunque ya sabíamos que Huxley era un 
ávido lector de publicaciones científicas, 
produce, como digo, un cierto vértigo 
intelectual constatar que, más de 70 años 
después, su descripción del método 
Bokanovsky se corresponda con tanta 
exactitud con la tecnología de la primera 
clonación humana realizada con fines 
terapéuticos. Porque, efectivamente, ha sido 
mediante la subdivisión como se ha logrado 
crear la cadena de células madre que abre la 
llave tanto de la medicina regenerativa 
como de la propia concepción de la vida 
humana.   Y lo que el novelista llama brotes 
son sin duda los blastocistos  - embriones 
que han alcanzado el suficiente nivel de 
riqueza celular como para hacerlos viables - 
generados en el laboratorio de la 
Universidad Nacional de Seúl.  
 
La diferencia reside, naturalmente, en que 
los doctores Hwang y Moon no han 
pretendido producir una cohorte de betas, 
gammas o epsilones,  pero el hecho de que 
las clínicas de fertilización in vitro 
acostumbren a implantar blastocistos en los 

úteros de sus pacientes por considerar que 
un embrión que ha llegado a tal estado de 
desarrollo garantiza ya esa tasa de éxito de 
un 50% de embarazos en la que basan su 
actividad comercial, despeja cualquier duda 
y dispara todas las pesadillas.  
 
La encrucijada no tiene vuelta de hoja. La 
llave de la puerta que sirve para dar paso a 
una deslumbrante medicina de reposición 
en la que todos los tejidos dañados serán 
sustituidos por células sanas generadas por 
el propio paciente, es también  la que abre 
la espeluznante mazmorra en la que el ser 
humano puede quedar reducido a la mera 
condición de replicante a lo Blade Runner, 
eternamente encadenado a su programación 
genética.  
 
Renunciar a las oportunidades para 
bloquear de raíz los riesgos, sería renegar 
de la condición humana,  una especie que 
en sus primeros balbuceos fue capaz de 
domesticar el fuego  y que no ha 
renunciado a la luz artificial  pese a que 
haya servido para construir en paralelo la 
silla eléctrica;  ni a la energía nuclear,  a la 
vez  madre y hermana de la bomba atómica. 
 
En nuestra precampaña electoral Zapatero 
ha adoptado, con la alegría que le 
caracteriza,  la postura más osada  y al PP  
le han faltado reflejos para subrayar que,  
en la fase de experimentación en la que 
estamos, la reciente reforma de la Ley de 
Reproducción Asistida  - empeño personal 
de la ministra Ana Pastor, directamente 
tutelado por Mariano Rajoy, con el 
entusiasta concurso de Eduardo Zaplana - 
ya proporciona a los investigadores 
españoles un caudal de embriones  - los 
congelados como sobrantes de esos 
procesos de fecundación in vitro -  tan útil 
como el que pueda ser fruto de la clonación.  
 
Es cierto que el hecho de que los embriones 
clonados contengan células madre  con el 
mismo material genético del hipotético 
paciente   elimina el peligro de rechazo en 
los trasplantes de órganos o tejidos,   pero 
eso no significa que no existan vías para 
minimizar ese inconveniente cuando se 
parte de embriones ajenos.  De hecho hay 
ya, al menos, una compañía 
norteamericana, la californiana Geron 



 

Corporation, que ha anunciado que 
solicitará el año que viene el permiso 
correspondiente para iniciar los ensayos 
clínicos en el tratamiento de lesiones de la 
médula espinal con células madre obtenidas 
por el mismo procedimiento autorizado en 
España. 
  
Lo esencial en la fase actual es encontrar la 
manera de transformar esas células madre 
multiuso en las células específicamente 
necesarias para tratar cada enfermedad o 
resolver cada problema. Según explicaba 
ayer nuestro suplemento de SALUD esa 
asignatura no se podrá aprobar  en menos 
de una década, durante la cual será 
relativamente secundario cuál sea el origen 
de los embriones de los que dispongan los 
investigadores.   Existe, pues, margen para 
una razonable prudencia gubernamental, 
siempre y cuando vaya acompañada de la 
determinación de dar luz verde a la 
clonación terapéutica en el mismo momento 
en que queden confirmadas sus ventajas  y 
pueda garantizarse su estanqueidad respecto 
a los malignos proyectos de crear nuevos 
seres humanos.  
 
He aquí  en todo caso  el más dramático 
ejemplo de cómo es imprescindible  
acelerar la institucionalización de un Orden 
Internacional que permita dar respuestas 
globales a problemas obviamente 
transnacionales.  En lugar de desoír a sus 
padres fundadores, « persiguiendo 
monstruos  - en gran medida imaginarios -  
en lugares remotos ”,  el Gobierno de los 
Estados Unidos debería ser el primer 
interesado, junto con sus históricos aliados 
de la UE, en dotar a la ONU de la autoridad 
y los medios  para regular el desarrollo de 
la biomedicina en todo el planeta. 
  
Estamos hablando en definitiva no sólo del 
futuro de la especie, sino de la revisión 
durante la actual generación  del propio 
concepto de la felicidad y la desgracia 
humanas. Debemos recordar que en el 
penúltimo capítulo de Un mundo feliz  la 
discusión clave entre John, a quien apodan 
el Salvaje precisamente por tratarse del 
último ser humano que ha leído las Obras 
Completas de Shakespeare, y el alto 
funcionario del nuevo orden Mustafá 
Mond,  trata precisamente de eso.  

«Yo no quiero comodidad. Yo quiero a 
Dios, quiero poesía, peligro real, libertad, 
bondad, pecado», alega el Salvaje, 
rebelándose contra la estabilidad perfecta 
en la que el condicionamiento genético 
queda complementado por las oportunas 
pastillas de soma.  
 

«En suma usted reclama el derecho a ser 
desgraciado», le replica el jerifalte de la 
clonocracia. «Sin hablar del derecho a 
envejecer, a volverse feo e impotente, a 
tener sífilis y cáncer, a pasar hambre, a ser 
piojoso, a vivir en el temor constante de lo 
que pueda ocurrir mañana; el derecho, en 
fin, a ser un hombre atormentado».  
 

Todavía recuerdo mi estremecimiento y 
empatía cuando siendo adolescente leí por 
primera vez la respuesta de el Salvaje: 
«Muy bien, de acuerdo, reclamo el derecho 
a ser desgraciado».  
 

A ver quién se atreve a coger ese toro por 
los cuernos y a soltarlo sin dogmatismos ni 
mediatizaciones religiosas en la plaza del 
debate de la globalización.  La Constitución 
de Filadelfia nos habló del «derecho a la 
persecución de la felicidad» y la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos concretó muchas de sus 
variedades que políticos de todas las 
tendencias pintan siempre desde entonces 
de color de rosa.  Pero todavía no hemos 
oído a ningún hombre público asumir el 
programa de John el Salvaje, ni añadir a 
continuación que nuestro gran desafío es 
construir un mundo en el que esa condición 
de «ángeles fieramente humanos» no 
desemboque como en la novela de Huxley 
en el suicidio del protagonista,  sino en el 
progreso constante de una civilización en la 
que la prohibición efectiva de las fábricas 
de personas  garantice el «derecho a ser 
desgraciado»  y el impulso de la clonación 
terapéutica amplíe las consustanciales 
oportunidades de obtener razonables dosis 
de felicidad. 
 

**                 **                 **   
  

Si trobau en les vostres lectures 
qualque article que vos sembli 

interessant  i el voleu compartir amb 
els vostres amics,   ja ho sabeu!  

Enviau-lo   i el transcriurem aquí.



PPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr            aaaaaaaaaaaa            aaaaaaaaaaaaccccccccccccaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr....................................            
 

      
 
        N’hi ha que no toquen amb sos peus a terra            

            

FFFFFFFFFFFFeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeessssssssssss            ffffffffffffeeeeeeeeeeeetttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssss            !!!!!!!!!!!!                        
            

Sembla que el més adequat  (i el més educat),  
quan hom va a reunir-se amb altra gent,  és 
anar-hi ja feines fetes. 
 
És cert que sempre pot haver-hi una 
emergència i haver de córrer cap al bany ...  
Però,  en la mesura que això sigui previsible,  
quan se va a una reunió convé sempre anar-
hi  llests de feines :   Si s’ha d’anar al bany,  
s’hi va abans;   O,  si s’ha de resarsi s’ha de resarsi s’ha de resarsi s’ha de resar,  s’hi va 
ja resat de casa ...   o se deixa fer per un 
poc més tard,   que això no cau de sa post ! 
 
Ah !  i a una certa edat  un home ja s’ha de 
sebre vestir tot sol ! 
 
Ses tonteries són tonteries,  però es signes 
són signes.   
 
I si aquests són es signes,  són signes de no 
haver entès res de res :  ni en quin món vivim   
ni  quin segle ens ha tocat ... 
 
Hi ha coses que avui ja xoquen tant a 
qualsevol persona normal  que sols un ingenu 
de sa meva talla  pot continuar pensant que, 
tal vegada, encara hi ha coses que podrien 
tenir arreglo ... 
 
Qualsevol altre  amb dos dits de seny  diria 
lo d’en T.Tauler a D. Bartomeu Quetgles:   
Me n’anirééé ... !!! 
 
Retoquem, però, el vers d’Horaci i esperem: 
“Nemo  adeo improvidus est  ut non ediscere 

possit”  (Hor. Ep. II, 39) ............                     i que  
“Déu mos assistesca !” 
 


