Modèlics i modelicons
Octubre 2007

Espècie de revista, butlletí o lo que sigui

T a r dor

2 007

« …de la infantesa qui s’enfila,
de la vellura qui s’en và »
(Joan Alcover)

.

nº 15

“He lluitat, he tret forces de flaquesa,
però me n’he sortit…”
(G. Rossinyol, Jo Confés. Modèlics i modelicons nº 5. Maig 2004)

Modèlics
i

modelicons
Octubre 2007

Espècie de revista, butlletí o lo que sigui

nº 15

Per a començar...
En Gabriel
Rossinyol
per

Antoni Perelló Nebot

Encara no puc creure que en Biel ens hagi deixat. Sembla que se n’ha anat de
vacances a fora i que tornarà en uns dies.
Però no, aquesta vegada se n’ha anat definitivament. A la casa del Pare ?
Creiem que sí. Ens tornarem veure ? Creiem que sí.
Paraula, o millor dit, concepte el CREURE que no som capaços d’entendre, ni
molt menys d’explicar. Moltes vegades, per no dir sempre, m’he de violentar per
acceptar aquest concepte que no saps com definir ni expressar, ans el contrari, quedes
mut.
Sembla un recurs tòpic i que es diu quant un no sap que dir davant un
esdeveniment que trastoca profundament el nostre status vital de cada dia i que ens
capgira els nostres pensaments, els nostres conceptes de justícia, d’amor, el nostre
tarannà i fins i tot la nostra vida.

No pot semblar a vegades que el creure es una falta d’anàlisi ? O un
conformisme ? O una manca de sentit crític ? Un no viure en el món pragmàtic
actual ? Un somnífer intellectual per les persones menys crítiques i més febles
d’intelligència ? Amb una paraula, en l’opi del poble? Com una arma per a fer por,
sotmetre i doblegar els altres, amb la promesa d’una altra vida futura ? O una fuita
cap endavant rebellant-nos contra la idea de que amb la mort tot ha acabat ?
Es molt difícil creure i impossible explicar-ho.
Es un do, que tenim i no sabem perquè ? Es una conseqüència sociocultural ?
Es una fuita cap endavant ? No ho sé. Aquestes reflexions les ens férem moltes de
vegades en Biel i jo i també amb molts d’altres companys.
Vull creure i punt. No me demaneu perquè, ni explicacions, ni justificacions…
No en tinc cap ni una. En definitiva no ho sé. Però deixem les elucubracions pseudo
socio-filo-teològiques, que lo que cal ara és parlar d’en Biel.
Tots sabem qui i com era en Biel. Hem conviscut tretze anys junts i qui més qui
manco tots ens coneixem bastant bé tant l’esser com la forma de manifestar-nos.
Però es també ben cert que degut a afinitats, no sabem bé per què, sempre ens
hem fet més amb uns que amb altres.
Amb en Biel he tingut una gran amistat i quasi bé érem com a germans.
Estudiàvem moltes de vegades junts i entre nosaltres no hi havia secrets. Ens ho
contàvem tot.
És per això que m’ha dolgut i me dol tant la seva absència.
Tots sabem de la seva honestedat, del seu “savoir faire”, de la seva sempre
estudiada i pulcra presencia - per això era n’Apolo -, però també de la seva facilitat i
bellesa d’expressió escrita i oral que compartia amb en Joan Bauzá i en Domingo
Mateu. Recordem l’Antorcha i els diversos parlaments en les vetllades músicoliteràries del Seminari.
En Biel era una persona normal, amb els seus defectes i les seves virtuts, com jo
i cadascun de nosaltres.
Però jo destacaria que era una molt bona persona, interessat pels seus, pels
amics i també pels demés. Déu sap el bé que va fer al Consell, les ajudes que va donar,
sempre desinteressadament. Ara bé, els polítics li suposaven una creu molt feixuga de
dur. Sempre deia que quant li proposaven fer-se dels seus, els contestava dient “Jo ja
n’he duit una de bandera, més important que la vostra. Ja he complit. M’ha bastat”.
Quasi podria dir que la meitat de l’úlcera d’estomac que tenia, era provocada per ells.
Tampoc en aquesta faceta podem oblidar el despatx que molts de dissabtes i diumenges
tenia obert baix l’ombra en penso que era d’un noguer a la caseta de Montüiri.
Tots i cadascun de nosaltres podríem contar moltes d’anècdotes, però de ben de
veres que en aquestes situacions, jo al menys, no sé que dir.

Crec que si d’una persona es diu que era un home de bé, poques més coses es
poden dir. Es podran remarcar uns trets per damunt els altres, però baix el meu punt
de vista el fer el bé és el “mínimo comun denominador” que varem estudiar a
matemàtiques allà pels anys 1956 o 1957. Parlava poc. De si mateix quasi mai.
Li agradava més escoltar i al final o de tant en tant deia la seva. Però mai va ser
conformista ni amb ell, ni amb les persones del seu entorn. Cercava sempre la
perfecció. Era un home simple però no simplista. L’hi agradaven les coses simples,
però sempre que tinguessin qualitat, que era el “toque” que ell li solia i intentava
donar. Home primcernut i metòdic, no volia deixar res a l’atzar. Intentava preveureho tot.
Però si que no puc resistir-me a la temptació de contar-vos, per ventura ja ho
sabeu, lo que ens succeí la nit de la nostra ordenació sacerdotal.
Com era preceptiu l’horabaixa abans d’ordenar-nos, havíem d’anar a confessar
els nostres pecats (quan hi penso em demano quins pecats, els que havíem fet o els que
ens feien creure que havíem fet ? Però deixem-ho anar).
Em record com si fos ara que D. Guillem Payeras havia installat el seu
confessionari, per aquest esdeveniment, sota el jas d’una escala de la Domus.
Vaig anar a confessar-me, però no em deixà dir cap pecat. Quan m’he vaig agenollar
al costat seu, em digué: T’esperava amb impaciència perquè he de donar-te una
notícia. – Digui, l’hi vaig respondre -. I ell em diu: no sé com dir-ho, però et vull
comunicar que has estat nombrat per anar a Burundi. Jo li vaig contestar: Bé,
gracies, i ell em respongué: No t’ho has de pensar ? Li vaig respondre: No, i en
Payeras quedà sense paraula. (Ara se per què, llavors no). I afegeix, això no podràs
dir-ho a ningú, ni a ca teva, fins que es facin els nomenaments. D’acord, li vaig
respondre.
Però vaig fallar. En sortir del confessionari improvisat, de seguida vaig anar a
dir-ho a en Biel. I ell en digué: Jo venc. Me’n vaig de seguida a veure en Payeras i li
diré. Li vaig dir: No hi vagis que sabrà que t’ho he dit i no puc dir-ho a ningú. M’és
igual, em respongué; s’aixeca com un coet i sen va a veure en Payeras i li diu que vol
venir al Burundi amb en Pep “Fustes” i jo. En Payeras l’hi digué que això era un tema
personal del Rector, que li ho diria i desprès li contestaria, i al vespre li tornaria la
resposta, lo qual cosa succeïa unes hores després. El crida i li diu: el Sr. Rector ha dit
que no, tu quedes a Mallorca. En Biel es posa fet un nero, però ja no hi va haver res a
fer. En Biel quedà a Mallorca i jo me’n vaig anar al Burundi, on vaig esser molt feliç.
Per res del món voldria no haver tingut aquesta experiència. Repetesc, vaig esser molt
feliç tant en lo que feia, com amb els companys que vàrem treballar junts.
Podria contar moltes coses més, per exemple, com me va ajudar a muntar el meu
“chiringuito” i tot lo que m’ha ajudat després en les meves necessitats. Però estim que
això es molt personal i cal saber-ho noltros dos.
Sent moltíssim l’absència d’en Biel.
Toni Perelló.
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La darrera trobada
per Miquel Amengual Saurina
A l’hora de recordar en Biel Rossinyol
vull dir simplement que sempre l’he
sentit molt proper, no solsament els
dotze anys que hem estat junts en el
seminari o quan exercia de vicari a
Inca, sinó també els darrers anys a la
plenitud de la seva feina i la vivència
familiar.
Només recordaré la darrera trobada a
les escalinates de l’església de
Binissalem. Juntament amb la seva
esposa Antònia hem sorprengueren
agradablement en l’acollida que ens
feren a mi, a Margarita i Micaela.
N’Antònia ens coneixia a través d’en
Biel. Recordà diferents fets anecdòtics
de la nostre vida de seminari que sens
dubte havien comentat amb afecte un
munt de vegades amb en Biel.
Des d’aquí vull unir-me no solsament
a la memòria d’en Biel, sinó també a
l’afecte per la seva esposa Antònia i
família; sabent que el record d’en Biel
ens unirà sempre i demanant que en
Biel des del seu lloc ens ajudi a
nosaltres a estar en el nostre.
MIQUEL AMENGUAL
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GABIEL ROSSINYOL
HOMILIA DEL SEU FUNERAL

Per Joan Bauzà i Bauzà
Avui se’ns pot resultar fàcil entendre per
què dèim lo que dèim quan anam a esglésies per
morts: a les esglésies acudim a celebrar un
funeral. No se’ns acudeix dir que als funerals
anam a entristir-nos, dèim, sense que ens costi
massa, que anam a celebrar-los.
I és que la plenitud de la vida de la que,
segons crèim, ja gaudeix el nostre germà és per
beneir-la i celebrar-la, encara que sigui, entre
llàgrimes de records i afectes. No celebram cap
mort. Celebram la victòria sobre la mort. I si és
ver que les llàgrimes a vegades impedeixen la
mirada clara, també és ver que algunes de les
coses millors de l’existència humana sols se
veuen, precisament, a través d’aquestes.
Som molts els que anit podríem dir alguna
cosa sobre el nostre amic Gabriel. Permeteu-me
que sigui jo el qui en digui alguna, sense més
mèrit que haver estat sortat de poder-la expressar.
Tres característiques destacaria d’ell:
Una: el seu tracte humà. Gabriel tenia
personalitat i categoria. Era un mestre de les
relaciones humanes. No sols en les relacions
laborals i institucionals, sinó sobre tot, en les
relacions ciutadanes i amicals. Diuen que un
amic és aquell que el qui estima diu qui és. I
conversar amb Gabriel era sentir que tu eres
persona, perquè així com t’acollia, t’escoltava i te
parlava et senties dignificat. La seva dignitat et
dignificava, així com la seva qualitat et
qualificava. Amb el seu tracte, tan senyorial com

cordial, aconseguia fer-te sentir important, com a
molt persona. Transmetia una sensació de
serietat, probablement degut a l’enorme sentit de
la responsabilitat en que s’agafava les feines i les
dèries. En l’àmbit de la comunicació, posseïa
molts recursos: “l’ull de la font de l’amistat,
rajava a doll” al voltant seu. El seu tracte
constituïa una oferta, alhora, de dolcesa i d’una
gran sensatesa.
Una segona característica fou donar curs
lliure a la força de la sang i de la família .
L’esposa podria parlar-ne molt, i les germanes,
també. Jo puc donar testimoni de la conversa que
vaig mantenir un dia, dins un cafè del carrer
Palau Real, un matí que inesperadament allà ens
trobàrem els dos. Mai no podré oblidar la manera
en què em parlà dels fills: de la manera tan
detallada que me contà fets i processos, sobre tot,
de la manera apassionada que em contà lluites,
aventures i il·lusions. Des de aquella conversa,
m’he quedat pensant que l’altura d’un pare es
cana per la manera que parla dels fills i de la
mare dels seus fills.
A una tercera característica no puc deixar
d’al·ludir: el seu deliri per la música coral.
Pertanyia actualment a dues corals: la de Sant
Jaume i la de l’Schola Cantorum de Mallorca. Es
desvivia per la música i pels músics dels seus
cors. Gens estrany que fa poc, el passat mes de
març, amb motiu d’un concert de Passió a
l’església de Fartàritx de Manacor, rebés dels
seus companys, el darrer dels homenatges.
D’adult tenia una veu tan de baix com de blanca
la tengué de nin, i amb les dues etapes una veu
preciosa. Als qui l’hem seguit des de nin, ni se’ns
oblidarà el seu cant de la Sibil·la ni la seva veu
greu de locutor i cantaire.
Un poeta sudamericà escriví: “No es grato
morir, Señor, si en la vida nada se deja”. Deu ser
cert. També deu ser certa, l’afirmació contrària: “
És agradable acomiadar una vida que molt

deixa”. Malgrat tot, el més positiu d’aquesta
celebració, es troba en el Senyor al qual i amb el
qual oferim aquesta Eucaristia. El Crist l’estimà i
l’estima. El Crist morí, i també ressuscità.
Aquest doble itinerari és el que celebram a
cada missa. Celebram un camí de doble via, no
només d’una. Aquest capvespre posam damunt la
taula de l’altar, la mort i la resurrecció del
Senyor, òbviament en primer lloc. Però
immediatament després, posam damunt l’altar la
mort i la resurrecció del nostre germà. No hem
vengut a celebrar només la seva mort. Som aquí
per celebrar, a més, la victòria de la seva
resurrecció. Amb Crist, en qui cregué i en qui
esperà.
Els qui crèim, crèim que l’home no
posseeix data de caducitat. Qui un dia arrancà a
córrer per la vida, mai ja no atura la carrera.
Els qui crèim, crèim que, amb la mort,
quelcom comença a néixer amb més força que el
que acaba de morir: és més vida la que succeeix
a aquesta.
Els qui crèim, crèim, que tots els qui estam
aquí que hem vengut amb voluntat de donar el
darrer comiat al familiar i a l’amic, ens quedam
amb una ferma i insubornable voluntat de reencontre i fèim vera la dita mallorquina i
cristiana de les exèquies: “Al cel ens vegem”.
Tantes vegades, Gabriel, com cantares per
altres el “trobarem a faltar el teu somriure” no
trobis estrany que ens manqui ara a nosaltres en
les nostres galtes el dibuix de l’alegria, però, com
altres vegades cantares tu mateix per altres, el
“requiescat in pace”, sàpigues que estam
convençuts que a tu et deixam amb la pau de
Déu, i que nosaltres, amb igual pau, junt a igual
Déu, en pau, gràcies a la fe, ens quedam.
Joan Bauzà
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RECORD D’EN BIEL
per Bartomeu Català
Vull parlar dels darrers temps d’en
Biel.
Fa uns dos anys ens varem trobar a una
reunió del Consell Insular de Mallorca
amb molta de gent. Hi havia politics,
empleats del Consell i membres de
distintes institucions. Ell, tot d’una que
me va veure me va dir: Tomeu, abans
de anar- te’n, vull parlar amb tu i a
soles – de fet tots dos anàvem
acompanyats- . Un moment donat ens
varem retirar i ell, molt impressionat,
empipat i dolgut, me va explicar que
havia vist una crítica de mi i que no
l’acceptava. “Vine a sopar a casa meva
perquè vull que la meva dona t’ho
expliqui i et pugui llegir el que li ha
arribat”.
Hi vaig anar, però per mi lo important
no és el sopar ni de què varem parlar,
sinó el fet que me vaig sentir molt
estimat i molt a prop d’ells.
En Biel era un bon professional, però
especialment per a mi va esser un amic
que es preocupava i era capaç de
compartir.
Gràcies, Biel

Tomeu Català
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En Gabriel Rossinyol
en el record
Per Joan Sunyer i Ramos
En Toni Perelló em donà la mala
notícia: En Biel s’acaba de morir. Li faig
repetir el que em diu, aquesta vegada no com
a conseqüència de la meva limitació auditiva,
sinó perquè, em feia un anunci que no era
versemblant. Feia molts pocs dies que, un
matí, anant jo al Registre i sortint ell d’una
notaria ubicada prop de la Plaça Espanya ens
escometérem per darrera vegada. Ell estava
preocupat per l’església de Mallorca, que mai
el deixà indiferent, parlarem dels amics, de la
família, etc.
Si m’heu de creure, quan en Toni em
trucà i m’assabentà del traspàs d’en Biel,
vaig passar per la mateixa experiència que
vaig viure s’hora baixa de dia 21 de juliol
d’any 1978, quan, a Portopetro estant, unes
veus conegudes em digueren cridant: el teu
amic s’ha mort. Guaitant al carrer de casa
meva una imatge, que mai s’ha esvaït, feia
tremolar els meus ulls. Uns bons homes
portaven dins una màrfega el cos mort,
encara calent, d’en Vicenç Orvay.
Si és veritat que quan mor un home
tots morim un poc, en aquest cas, jo vaig
romandre
sense pols, completament
descol·locat. No era possible. Tot un mon de
records i vivències s’enderrocava. Ja no
podríem fer més projectes, jo ja no podria
escoltar més el seu parer, conèixer el seu

punt de vista, o simplement escoltar-lo, que
era un vertader plaer. Aquella veu seva tan
harmoniosa, tan seva, havia entrat en el
silenci etern, que els que seguim en aquest
avall de llàgrimes no podem escoltar.
En Biel fou moltes coses alhora. No
cal dir-ho. Fou un gran conversador, un
amic que mai fallava, pulcre, ordenat,
treballador, cantaire... era tot un senyor, que
es guanyà l’estima de tothom. Jo
remarcaria, per la part que em toca, que En
Biel era un jurista fi. Encara que la seva
tasca primordial estava lligada al
comandament en cap del personal del
Consell de Mallorca, on és dedicà sense
mesura, on ell es movia con un peix dins
l’aigua era en els intríngulis que és donen
en el camp del dret privat. Aconseguí ser
un bon expert i no és cosa fàcil. Estava
sempre al dia de la darrera norma, que
estudiava a fons. Els seus dictàmens estaven
sempre embolicats amb doctrina tuta.
Suposo que sou molts els qui, pel motiu que
sigui, escoltareu els seus consells.
Tot el seu món donava voltes per dos
sementers, la música i el dret. No és
d’estranyar que en Tomeu i en Pere Josep
hagin pres el mateix camí.
En Biel fou tantes coses... que,
evidentment, que el notarem a faltar, com
em deia l’altre dia la seva germana Maria,
no sabem estar sense ell.
Antònia, fes el que fas, com dijous
hora baixa anares a un concert, perquè dins
la música, dins la justícia, dins el treball de
cada dia, dins els teus hi sura l’esperit de
l’amic.
Biel, un milió de gràcies.
Visques per a sempre.

Joan Sunyer i Ramos
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A LA MEMÒRIA
DE L’AMIC GABRIEL
Per R
Raaffeell UUm
mbbeerrtt ii SSuurreeddaa

Els quatre anys de prefecte al Seminari
Menor amb D. Baltasar Soler, el fet de ser
“de aquellos” i en concret “demasiado
joven” per part de D. Bernat Julià, barrantme l’accés a la “Schola Cantorum”, entre
altres coses, em suposaren una desconnexió
important de la vida dels condeixebles amb
qui compartia únicament les hores de classe.
Si havia de contar, doncs, alguna anècdota o
fet concret de l’estimat Gabriel, no sabria
què dir. Amb ell, com amb tots els meus
companys, vaig compartir els primers anys
de Seminari, les suades al camp de futbol
amb aquell chandall-suador de marca, les
classes amb el Sr. Amer i les seves
“repentines”, els llargs passeigs a Son
Macià, a la Riba, a Son Ferriol o al camp de
Son Bonet, aquelles interminables hores
d’estudi tan presents al mes de maig del
calendari d’enguany gentilment ideat,
elaborat, cuit i regalat p’En Jaume Sancho.
Però sobretot he de recordar aquella veu (“la
voz”) de rossinyol que, a mesura que
mudava les plomes de la infantesa a
l’adolescència, anava adquirint uns tons de
veu profunda i plena. En Biel era un element
indispensable a la Schola. Anys més tard es
convertiria en l’animador (que, com tots
sabem, ve d’ànima) de la gran coral que ens
ha retornat aquells sons inoblidables del
Seminari. Fa poc temps un matí a Santa
Llucia ens despertaren amb aquell “Simon
Joannis” que a la nostra generació tant

d’impacte va produir i tant de bé ens va fer a
l’hora de renovar la nostra opció pel Senyor.
En Biel la cantava llavors i la seguia cantant
ara amb tota la passió, com altres càntics que
també ens feien vibrar.
Malgrat la seva vida viràs cap altres indrets,
mai va deixar el col·lectiu de condeixebles
encomanant-nos sempre el seu entusiasme i
interès, preocupant-se de tots, el primer
davant possibles necessitats d’algun membre
dels qui ell considerava més que amics, jo
diria germans.
Encara record la darrera ocasió que vaig parlar
amb ell. Fou simplement una salutació. Al
“hall” del primer pis del Teatre Principal, el
dia de la inauguració, després del concert i en
el transcurs de la recepció que tingueren les
autoritats vingué a saludar el Sr. Bisbe i el
convidà a assistir al concert de la Schola
Cantorum de Mallorca que pocs dies després
s’havia de celebrar a una església de Ciutat
que ara no record. Amb quin entusiasme ens
va convidar a tots. I és que En Biel ho sentia i
ho vivia profundament.
Encara que hagi escrit poques paraules voldria
que cada una d’elles fos un homenatge al bon
amic i condeixeble. Altres podreu contar més
coses perquè l’havíeu tractat més de prop.
Vagi per ell la meva memòria i el meu
agraïment per tot el que feu pel nostre curs
fins el darrer moment. Segur que Santa
Cecília, tot just traspassat el llindar del cel, el
va fixar per a formar part del cor celestial i
seguir cantant des d’allà les meravelles del
gregorià o els càntics que tant li agradaven.
Estimat Biel, allà esperam retrobar-nos. I allà
sí que formarem un cor tots, també “aquellos”
i riurem amb la rialla que ja no s’estronca.
Guarda’ns lloc, si et plau.
Rafel Umbert Sureda
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RECORDANT
EN BIEL ROSSINYOL
per Bartomeu Tauler
Recordar en Biel és reviure l’estímul d’un
company responsable i dinàmic, alegre i
preocupat pels altres.
Sempre va mostrar una gran voluntat,
capacitat de feina i responsabilitat, ja des dels
mateixos estudis al Seminari, i després en els
anys de ministeri i finalment de vida
professional.
Posseïa grans qualitats per a la
comunicació, pel cant i per a l’organització. Per
això, les seves primeres tasques en els anys de
ministeri de prevere foren els mitjans de
comunicació diocesans i el moviment familiar
cristià.
Sabé compaginar la intensa dedicació a les
responsabilitats dels càrrecs que ocupà, amb la
vida de família i amb l’afició a la música i a les
comunicacions.
S’interessava per la vida, la situació i la
feina dels companys, i li agradava participar de
manera activa a les reunions de condeixebles,
fent-se present a les dues trobades anuals que
solem tenir.
Estic segur que la seva dona Antònia, els
seus fills, les germanes i els amics guarden en el
cor l’empremta de la seva entrega i del seu afecte.
La memòria d’En Biel perdurarà entre
nosaltres, i tenim la plena confiança que el Pare
l’ha acollit en els seus braços.
Bartomeu Tauler
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Glosada
per en Biel
B. Fons Pascual
Des de l'any cinquanta quatre
molts d'anys visquérem tots
junts
estudis, campaments i més
punts,
units tots els vint-i-quatre.
"Rosinyol si vas a França
quan tornaràs a Cabrera
ves a cantar damunt s'era;
sa teva veu mai me cansa".
Aquesta és una recordança
de quan fórem a Cabrera
amb una amistat vertadera,
això, és ben cert, que mai cansa.
Has fet camí per la vida,
sabem que aquí tot s'acaba;
vull que trobis una altra alba
que sigui plena i farcida.
Rebeu tota la família
uns sentiments de condol
i una abraçada de vida
per en Biel Rossinyol.
Bartomeu Fons
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Adéu, Biel !
Complanta per a un coral de Bach *
Per Pere

Orpi i Ferrer

Vers una nova albada
emigra el rossinyol;
amb ritme de tonada
l’amic ha alçat el vol.
El camp de Montuïri
s’endola de tristor:
fugaç com ble de ciri
finí ta resplendor.
A l’hora enyoradissa
del nostre comiat
miram per la bardissa
cap a l’eternitat.
S’inunden d’esperança
les ombres de la mort
quan tomba la balança
la llum d’un bon record.
Amb veu amorosida
i amb seny ben afinat
trempares per la vida
acords d’humanitat.
Amb fe esperam un dia
trobar-te, amic Biel,
teixint polifonia
amb la coral del cel.
Pere Orpí Ferrer
Octubre 2007
* He seguit la mètrica d'alguns corals de ´La Passió segons Sant Mateu', de J. S. Bach, com
per exemple: Wenn ich einmal soll scheiden...
És un segon homenatge al nostre amic G. Rossinyol, tan amant de la música
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El meu veí de
llista
Per Sebastià Salom i Mas

Llevat del primer any de
llatinistes, que entre en Biel Rossinyol
i jo hi havia els dos germans Antoni i
Jaume Salom Bosch, sempre vàrem
anar seguits un rere l’altre. Això
suposava estar asseguts un al costat
de l’altre, a no ser que et tocàs ja esser
el primer del banc següent. I això
suposava també, no sempre però
sovint, tenir el llit un devora l’altre en
el dormitori, i l’habitació una devora
l’altra a partir de filosofia.
Però la veritat és que, tot i el
nostre veïnatge, ell i jo no vàrem
congeniar molt. Vàrem esser bons
companys sempre, però ell tenia els
seus amics i jo els meus. Ell era més
bon allot que jo, i jo li tenia una
espècie d’enveja o de ràbia, perquè els
superiors el preferien a ell (per exemple
Don Miquel Ramon el va tenir com a
criadet i Don Pep Sacanell el va
agafar de secretari). Ell era cantador i
jo no. A mi ningú mai em va oferir
poder esser cantador de petit i
m’hagués agradat ferm. Ell tenia una

veu preciosa de nin, tiple primer, i quan
la va canviar li va quedar una veu
magnífica i profunda de baix, tant per
a cantar com per a fer de locutor. I jo
mai vaig estar content amb la meva
veu. Em semblava que a vegades fins i
tot se’n reien de mi. I, a més, ell tenia
una serietat i un aplom... i jo era una
mica trellerella.
I acabaré amb una petita
anècdota: Els exàmens finals orals de
“Dret” amb don Bru Morey no em
varen anar gens bé. El vespre, com jo ho
solia fer a vegades, vaig entrar en un
moment de descuit a la secretaria de
Don Pep Sacanell i vaig cercar a les
carpetes quina nota m’havia posat Don
Bru. Vaig veure que m’havia posat un
“meritus” i vaig quedar tranquil. Però
també vaig veure que a la llista
s’havien oblidat de posar el nom de
Rossiñol (cosa fàcil perquè les llistes les
escrivien una per una a màquina) i en
Rossiñol no tenia nota, Don Bru ni
s’havia donat compte que no fos a la
llista, perquè segurament posava les
notes al final de tot, a la bona de Déu.
I unes setmanes després, quan ens
donaren les notes finals, li vaig
demanar: quina nota t’ha posat Don
Bru? I ell em va respondre: un
“meritissimus”.
Perdonau-me, però, si en Biel fos
viu, segurament no m’hagués atrevit a
contar públicament aquesta anècdota.
Sebastià Salom
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A reveure, Biel
Per

Antoni Bennassar i Cirer

Les despedides sempre són tristes, i
més si es tracta d’una despedida sense
retorn i a un moment inesperat.
L’eucaristia funeral que es celebrà a
Montuïri i que presidí el nostre amic
Joan Bauçà fou un acte entendridor. El
moment més emotiu, per a mi, fou
quan n´Antònia Vallés, solista de
l´Schola Cantorum de Mallorca, li
dedicà el “ Pie Iesus”.
En aquells moments es podia tallar el
silenci dels que omplíem el temple. Jo
em vaig deixar dur per la imaginació i
contemplava en Biel, dret davant
l´altar, amb el seu posat de persona
seriosa però summament atenta,
assaborint la melodia que se li
dedicava, i que tant li havia agradat.
Certament jo no havia compartit
moltes xerrades amb contingut amb en
Biel, però entreveia, a partir del seu
comportament, quin era el seu tarannà.
Per a mi en Biel era una persona gelosa
del seu temps. A més de la tasca
provocada pel seu càrrec de cap de
personal del Consell Insular, encara li
quedava temps per als hobbies, entre

els quals sé que sobresortia el de la
música coral.
Juntament amb en Marc Vaquer es pot
considerar co-fundador de l´Schola
Cantorum de Mallorca, i estic d’acord
amb en Marc quan diu que en Biel n´era
l’ànima.
Aquí és on en Biel demostrava el seu
caràcter dinàmic i omnipresent. Ell era
qui cercava els diners dels concerts, qui
dissenyava els CDs, qui duia tota
l’administració econòmica, qui feia les
presentacions dels concerts, etc.
I tot ho feia cuidant els més petits detalls.
Era un perfeccionista , en el bon sentit de
la paraula. Cuidava el contingut, la forma
i fins i tot l’expressivitat fonètica de les
presentacions. Les seves presentacions
manifestaven ben a les clares la fruïció
que sentia cantant aquelles peces.
Les persones, en arribar a una certa edat,
solem anar minvant les activitats, al
manco, això és el que jo estic fent. Però
ell, no. En Biel semblava dur el mateix
ritme de sempre.
Jo crec que l’adagi llatí que ens
predicaven en el seminari: “Non multa
sed multum”, no resava amb ell. En tot
cas aquest adagi hauria de patir una petita
modificació i convertir-se en el següent:
“Multa et multum”
Jesús l’ha cridat ben enmig de la plenitud
de la seva tasca.
Ens tornarem trobar, Biel.
Fins aleshores.
Toni Bennasar
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Gabriel Rossinyol,
Stilus est homo.
PPeerr JJooaann D
Daarrddeerr BBrroottaatt
Record molt al viu la figura, l’estil, d’en
Rossinyol al Seminari Nou de Son Gibert (Es
Vivero – Palma). Tant si duia guardapols a
retxes, com vestint sotana i esclavina o beca,
com anant de paisà, es notava quan passava
en Biel.
Sempre fou igual. El seu estil es va
congriar de ben petit. I sempre va créixer i
enriquir-se en la mateixa direcció. I és normal
que fos així. Fou modelat per agradar a cinc
dones a la vegada: sa mare i les germanes.
“Stilus est homo” ens deien al Seminari
Menor. N’estic segur d’això, per estudi i per
observació directa. Recordau aquell scholion
quan estudiàvem amb don Bartomeu Torres
“Theologia vestis”?
L’estil el conformen multitud d’aspectes i
detalls petits i grans assimilats instintivament
per la pròpia psicologia.
Per exemple l’estil el mostram, ens
defineix:
l’aire que donam al nostre
caminar, pentinat, vestit de cap a
peus...;
la forma o formes que
adoptam dins la vida, els
contratemps o els èxits, en les
relacions humanes...

la manera com parlam i
escrivim: des del vocabulari, el to de
veu, la construcció de les oracions, la
ironia, el joc de paraules, apuntant al
cap o al cor o a un altre punt de l’altre
on un vol fer diana;
les cares o carusses que fèim, el
com movem les mans i el cos...;
la casa o el cotxe que triam o
triaríem si poguéssim;
l’estil es mostra en ...
Amics condeixebles, no he volgut escriure
un excursus sobre l’estil. Quan en Jaume Sancho
ens va demanar unes paraules sobre en Rossinyol,
em vingué el cap la frase apresa estudiant
Humanitats: “stilus est homo”, pensant que
aquesta frase cobrava vida i quedava ben
il·luminada per en Gabriel. Crec que els qui
convisquérem amb ell o el coneixíem no ens
costarà posar-nos-hi d’acord.
El seu llinatge ja ens evocava una veu
envejable. De jove, la seva cabellera s’enfilava
cap amunt, de tal forma que, entre el pentinat i el
caminar, pareixia un grapat de centímetres més
alt. Tenia un posat no afectat, però si ben cuidat.
Sempre fou una persona ben conscient de la seva
dignitat humana i de la dels altres, cosa no tan
normal i evident en el nostre Seminari.
Declinàvem i conjugàvem noms i verbs,
composàvem i traduíem; però es considerava
perillós traduir a l’àmbit personal i d’Església
paraules com dignitat humana, llibertat,
responsabilitat, amor, justícia...
Biel, he volgut recordar (=dur al cor) un
estil que no passà desapercebut, que els teus
condeixebles, la teva família, els qui han treballat
amb tu mai no oblidaran.
Has estat un home que creies en l’home i la dona.
Joan Darder
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En Biel
per

Antoni Mateu BBrruunneett

La seva figura del Seminari me
queda com a taló de fons, llunyà, d’un
Biel amb qui he estat a prop i per raó
de responsabilitats professionals m’hi
he relacionat molt sovint durant
aquets darrers 25 anys al Consell
Insular, ell com a cap de Recursos
Humans i jo com a cap, durant quinze
anys, de Serveis Socials.
Dins el món funcionarial del
Consell tenia un lloc clau, després del
secretari e intervenció venia ell i no
només tenia poder sinó que era
l’última i decisiva instància amb els
temes referents a personal no només
per el lloc que ocupava sinó perquè
els dominava. Literalment puc dir “que
els politics l’escoltaven”. Li tocava
sofrir, aguantar, callar i dissimular. I
no son paraules. Evidentment, sovint,
la llaga de l’estómac se li posava en
marxa. Sempre tenia un poc de
xocolata dins el calaix.
Amb el que he dit volia situar
el context on es movia, el seu treball.
Vos diré breument els valors
més significatius que la seva persona
ha deixat en la meva vida.

Prèviament dir que l’amistat del
Seminari va continuar i créixer fins el darrer
dia. El mes d’abril m’havia dit: Recorda
que hem de fer la declaració de la Renda.
Ha estat el primer any que he hagut de
cercar un extern.
Era, com en el Seminari, molt
treballador i ordenat. Les notes que prenia,
(havia estat devora ell amb negociacions),
eren tan clares i ordenades que podien
passar a ordenador directament. En quan a
la feina, tot lo delicat ( plantilles de personal
per exemple) ho feia a ca seva i n’Antònia
vos podria dir quantes hores i nits hi
dedicava.
Era molt ponderat en les seves
valoracions i tenia facilitat per entendre el
que es posava damunt la taula en les
negociacions.
Sofria però aguantava. Tenia una
gran capacitat d’autocontrol i de sabre
comunicar les males noticies (no renovació
de contractes, per exemple) amb una gran
mà esquerra. Unit amb això, era molt
respectuós amb el tracte amb la gent i sabia
mantenir la distancia oportuna.
Podria continuar, com vos podreu
imaginar, i explicar-vos com últimament de
manera cada vegada més forta s’havia
aficionat a la musica, al cor: el paper
fonamental que ell hi jugava, però crec que
els qui vareu venir al funeral i la missa que
el cor li va dedicar a Montuïri vareu poder
constatar el gran nombre de gent i varietat
social que hi havia, inclosos politics. El que
manifesta l’impacte social de la seva vida,
que per a molts ha estat un bon exemple i ,
més en concret, un estímul.
Toni Mateu

GABRIEL ROSSINYOL I VERD In memoriam

BIEL ROSSINYOL
per JJaauum
mee G
Guuaall ii M
Moorraa
Només voldria recalcar alguns trets,
entre molts d’altres, que ens deparà la vida del
nostre amic Biel.
Pare i espòs compromès que mai no es
va sentir vençut, malgrat les adversitats,
aconseguint amb la seva tenacitat i lluita, una
família unida amb uns fills responsables i
preparats per afrontar la seva vida en la
societat que ens ha tocat viure. Segur que ells
i n’Antònia tenen present, sentint la seva
absència, els moments entranyables que
visqueren al seu costat.
Un altre aspecte, sens dubte molt
interessant en la vida d’en Biel, fou la seva
professionalitat com a alt funcionari del
Consell de Mallorca. Tots sabem de la seva
dedicació, la seva preparació tècnica, de com
encarava els problemes diaris, tot i tenint en
compte que molts de cops la seva actitud
molestava els polítics. Mai no es va deixar dur
per actuacions complaents vers els que
manaven. Ell —li sentirem dir moltes
vegades— parlava clar, donava la seva opinió
com a tècnic competent que era, i si la decisió
política contravenia aspectes legals, que ell
per altra part dominava, quedava tranquil
quan hi havia dit la seva. Vaig poder parlar,
amb motiu de la seva mort, amb algunes
persones conegudes que treballaren prop d’ell.
Em confirmaren que només la seva presència
els donava confiança i els suggeriments que
els feia els hi aportaven seguretat a l’hora de
prendre decisions.
Jaume Gual
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EN RECORDANÇA
D’EN GABRIEL
ROSSINYOL
Per

Bartomeu Moll i Ribes

El seu naixement fou un
esdeveniment singular dins un poble
com Montuïri, d’uns 3.000 habitants:
tres germans bessons. Abans d’ells,
tres germanes, na Catalina, na Maria i
n’Antònia. El naixement d’un nin era
molt desitjat. Dels tres bessons, ell va
néixer el darrer, després de les dues
nines, de les quals només viu na
Margalida, l’altra morí als dos anys.
El seu padrí Joan, pare de sa mare, era
un home conegut pel seu bon humor
i les seves sortides, d‘això en som
testimoni. Crec que era dins el cafè de
ca nostra, quan la gent li donava
l’enhorabona, que respongué:
“I què vos pensau? Ell, per tenir es
mascle (textual) hem hagut d’agafar
tot es barrisc.”
Ens dúiem només uns dies: els
tres germans nasqueren el dia de Sant
Francesc Xavier, 3 de desembre, jo
havia nat el 24 de novembre. Ens
batiaren el mateix dia, el 6 de
desembre, festa de Sant Nicolau.
Hi hagué tant de trull a l’església que,
amb tantes d’empentes, romperen la
pila baptismal, que,
si no l’han
llevada, està dins el jardí de la rectoria.

Record perfectament el dia en
què ens coneguérem. Va esser un
horabaixa, a l’escola de ca ses monges.
Casualment aquell dia vàrem seure a la
mateixa taula. Els dos ens adonàrem
que podíem esser bons amics. En sortir
d’escola, na Margalida vingué amb
nosaltres, passàrem per ca nostra i vaig
demanar a ma mare si podia anar a
jugar a ca seva.
Així començà la nostra amistat.
A partir d’aquest dia sempre
anàvem junts: després de la primera
comunió, a l’escola parroquial. Allà
ens descobrí com a cantors el tenor
Joan B. Daviu.
Al cap d’un any vaig cantar la
sibil·la i ell, l’anunci de l’àngel.
Són molts els bons records que
ens ha deixat en Biel. En el seminari
demostrà la seva vàlua. Dins la Schola
Cantorum tant de nin com de
seminarista major era un dels puntals.
A mesura que passaven els anys
demostrà les seves qualitats per
escriure, primer com articulista i,
després com a director de la revista
Antorcha.
La seva bona veu i dicció a la ràdio era
admirada.
En un altre aspecte, els superiors del
Seminari demostraven que tenien en ell
una gran confiança.
Estic segur, Biel, que Déu t’ha
premiat tot el bé que has fet, tant com
a sacerdot, i després, com a bon espòs
i pare de família i professional
responsable.
Bartomeu Moll

A N’ANTÒNIA
d’en
Carta en recordança d’e
n Biel
A Antònia Andreu i Juan,
Juan,
bona amiga i estimada companya

Antònia, avui te vull dir lo que
t’hagués dit i no te vaig poder dir – no era
el moment apropiat - quan en Biel ens va deixar.
deixar. Llavors era
el moment
moment d’acompanyarcompanyar-te solsament amb el silenci. Enmig
de tant dolor sempre sobren o manquen paraules.
Ara, mesos després, te vull parlar d’en Biel i de la
nostra antiga amistat.
A vegades me pregunt si en el seminari ho devíem
passar a tan mal borràs que això feu que entre nosaltres,
nosaltres, els
condeixebles, sorgís espontàniament una mena de solidaritat
inconscient que, a força d’exercirxercir-la,
la, acabà
acabà per ferfer-se una
amistat tan profunda i tant
tant d’arrels
rrels que,
que, gairebé sense més
esforços,
esforços, s’ha mantingut
mantingut tota la vida, per
per lluny que hàgim
estat uns dels altres
altres o per temps que hagi passat sense veure´ns.
veure´ns.
L’amistat sempre ha surat forta i segura per damunt els anys
i les contingències.
contingències. Sempre he experimentat una alegria
espontània en retrobarretrobar-me amb qualsevol condeixeble o en
sabersaber-ne noves seves, i - si aquestes noves eren doloroses - he
sentit sempre la punxada del
del dolor com si alguna cosa
cosa molt
pròpia s’hagués malmesa.
malmesa.
Amb en Biel ens passava això.

Amb en Biel ens vèiem poc – ell anava sempre
sempre sobresobreenfeinat i jo, tu ho saps, no som gaire sortidorsortidor-, però a tu te
devia estranyar que,
que, quan ens retrobàvem en qualsevol
circumstància, era com si ens haguéssim vist el dia abans,
com si en cap moment ens haguéssim perdut de vista…
el “decíamos
“decíamos ayer
ayer…” de Fr. Lluís de Leon.
No importava mai recompondre cap situació;
situació; estàvem en
sintonia.
En Biel era molt reservat, per això te sorprendrà el que
ara te contaré. Mai no t’ho havia contat abans perquè sempre
vaig pensar que això era qüestió
qüestió “confidencial”, però ara sé que
en Biel se n’alegrarà que t’ho conti avui i que tu ho guardis
com a bon record.
record.
Feia dos o tres anys que tu i jo fèiem feina plegats a aquell
primer Institut de Manacor – aquella caserna,
caserna, “boval” infame,
de l’avinguda del
del tren - quan un bon dia, a mitjan matí,
matí, va
venir en Mateu, el porter, a cercarcercar-me a la sala de professors
– aquella antiga Sala de Banderes que estava enfront de la
“garita” del porter – dientdient-me que tenia una cridada de telèfon
a porteria. Vaig creuar el passadís d’entrada i vaig agafar
l’aparell. Era en Biel que me cridava.
Feia temps que no ens havíem vist i em vaig alegrar de
sentir la seva veu, però tot d’una vaig pensar si li havia passat
res de nou o algú de la seva família havia tingut mala
topada. Me va tranquil ·litzar tot d’una i me va dir que me

volia fer una consulta. Me va parlar de tu, Antònia, per
primera vegada en la seva vida.
Me va dir que havia pensat en demanardemanar-te relacions i a veure
jo que en pensava, donat que
que te coneixia “millor que ell mateix”,
me va dir. Tu ja pots imaginar el que jo li vaig dir perquè saps
el que jo sempre t’he apreciat, valorat i admirat. Vaig pensar
tot d’una que, essent tant
tant distints de caràcter, us podíeu
complementar molt bé ( no era allò de “de dos de xerecs se´n pot
fer un de bo”, sinó “de dos de bons se´n fa un de millor…” ).
Sé que li vaig dir, entre altres coses:
coses: “Biel, faràs el millor
negoci de la teva vida…” Ara sé que no em vaig equivocar ni
una passa, però lla
llavors també ho sabia.
Poques setmanes després vaig sabre que la cosa anava
avant i me´n vaig alegrar moltíssim.
El demés tu ja ho saps millor que ningú.
Ara per despedirdespedir-me de tu,
tu, Antònia, deixa que ho faci amb les
mateixes paraules amb les que en Biel
Biel acabava el seu comiat
al nostre estimat
estimat J.A.Fuster. Vull pensar que questes són les
mateixes paraules que ara en Biel ens voldria
voldria dir a tu i a mi:
mi:
“Deixau que el meu comiat sia amb paraules del poeta:

“Ara soc lliure, per fi !
Ara tinc el camí obert al meu davant.
Les meves ales són plenes del desig del cel.
Aniré a trobar els estels bategants de la mitjanit.”
(Tagore).

Adéu, Antònia, i que els bons records t´a
t´acompanyin
´acompanyin sempre.
Jaume Sancho

Dels nostres arxius...
(Arxiu de G. Rossinyol)

________________________________________

Don Pep Sacanell
i els seus secretaris
Don Pep Sacanell era un personatge “raro”: tan prest te menjava de
cas com, en manco d’una hora, te pegava un arrambatge nerviós d’aquells
seus, sense cap motiu que justificàs suficientment la feta, etc., etc, però…
Però ningú ho té tot xerec; tothom té algun caire bo… I don Pep també el
tenia: era un home molt generós. En aquest sentit, els seus secretaris en
solien contar meravelles. Aquesta fotografia tal volta en fos una mostra:
Una excursió, amb dinada inclosa, que feren l’any 1963. I no fou l’única.
Però el que cal principalment destacar d’aquesta foto és el següent:
Us heu fitxat que, dels seus vuit integrants, n’hi ha exactament la meitat
que ja són morts? Entre ells el nostre amic Gabriel Rossinyol. Al cel sien.

Cronicó
S. Salom

Crònica de la reunió de condeixebles
1188 ddee jjuunnyy ddee 22000077.. SSoonn C
Caarrrriióó

Quaranta anys d’ordenació és qualque cosa! L’efemèride ho pagava
la pena!
Anàvem arribant a la plaça de l’església de Son Carrió des d’un poc
abans de les 20:30, que era l’hora programada per a compartir l’Eucaristia.
En Parets amb connivència amb l’amfitrió Umbert assignaren en
Salom com a celebrant principal, per allò que a finals de mes se’n torna per
una temporada a Burundi.
Ens reunírem al voltant d’una taula-altar i començàrem passant llista.
Els presents érem quinze (Amengual, Bauzà, Bestard, Català, Fons, Gual,
Mateu, Parets, Perelló, Salom, Sancho, Sunyer, Tauler, Umbert i Orpí). Els
absents, per diverses circumstàncies personals, pastorals o familiars, eren
en Bennàssar, en Buades, en Moll, en Pol, en Rosselló i en Darder. I férem
commemoració molt especial pels qui ja han arribat a la casa del Pare
(Fuster, Nigorra, Rossinyol i Mateu Galmés).
Després de les lectures de la Paraula de Déu compartírem els
comentaris, reflexions i sentiments en una data tan significativa. I també
posàrem en comú les nostres pregàries. Fou una celebració feta amb
senzillesa i espontaneïtat i al final només cantàrem el “Mirau que és de
bo!”
Acte seguit ens dirigírem a can Rafel, on ens havia preparat un
opípar sopar. Quedàrem admirats del seu corral convertit, una part en un
meravellós jardí, i l’altra en un hortet molt ben cuidat.

Durant el sopar anaven sorgint diferents temes de conversa. Uns
recurrents, com són els records del Seminari, i com és el repàs de les
nostres respectives feines, projectes, famílies i malalties. Però ben aviat
desembocàrem, com no podia ser d’altra manera, en el tema d’actualitat,
com ho són els pactes postelectorals per veure quins partits polítics es
quedaran amb el govern de la Comunitat Autònoma i del Consell Insular. I,
com també era d’esperar, l’estrella o protagonista o punt de mira principal
era na Maria Antònia Munar, que es converteix cada quatre anys en la clau
o en el contrapès per a fer tombar la balança cap a on ella vol.
I finalment, com que en Sancho ens havia fet una pregunta en el
darrer número de la revista “Modèlics i modelicons...” sobre qui eren
exactament els modèlics i qui eren els modelicons i el per què d’aquesta
dintinció, es sospesaren algunes hipòtesis. La conclusió, no definitiva
encara, que en traguérem, és que la distinció s’originà en una conversa que
en Sancho assegura que va sentir entre Don Vicenç Orvay i Don Joan Soler
sobre el nostre curs. I respecte a la distinció entre qui són els modèlics i qui
són els modelicons en Salom va llançar un possible criteri de discerniment:
els modelicons són els qui varen planificar el robatori dels tords i els
modèlics són tots els altres.
Abans de partir, en Sancho ens va fer concretar on celebrarem les
pròximes trobades i acordàrem que la de dia 28 de desembre es farà a la
rectoria de s’Alqueria Blanca a ca n’Orpí. I que la de dia 18 de juny es farà
a can Perelló. Però de tot això se’n cuidarà de recordar-nos-ho en Sancho.
Sebastià Salom

(S’original s’ha perdut. S’haurà de reconstruir amb els escàners del nº 15)

Amb el cor en la mà

Antoni Bennassar

P u ja r o b a ix a r
Sovint em deix dur per la imaginació entorn d’algun dels motors de la vida:
les emocions.
Avui tenc ganes de fixar-me en el desig de ser admirat i escollit (o votat).
El que m’ha motivat a centrar-me en aquest tema és el fet del canvi de
govern a les Illes Balears.
De seguida vaig pensar en la quantitat de gent que hauria d’abandonar la
poltrona del poder: consellers que tornen al seu lloc de funcionaris, directors
generals que perden el poder que tenien, assessors que perden el lloc de feina,
etc.
Quants d’ells hauran hagut de visitar un psicòleg perquè ara els costa viure
sense l’aliment que els proporcionava sentir-se poderosos? No ho sé. Però
el que sí sé és que quan el tenir (poder) substitueix el ser solen passar
aquestes coses.
Aquests dies em vengué a la memòria una expressió d’una persona ben
coneguda per nosaltres durant els anys de Seminari. Em referesc al Pare
Munar.
Tots sabem que fou Superior General dels “coritos” durant molts d’anys.
Idò el Pare Munar tenia dues germanes monges franciscanes, i una d’elles
fou nomenada Superiora General de la seva Congregació.

Aleshores el Pare Munar li digué: “ Ves alerta, germana meva, que és més
fàcil pujar que baixar”
Les lleis físiques contradiuen aquesta expressió, però les psicològiques la
confirmen amb molta freqüència.
Si sabéssim la quantitat de depressions i mals humors que arrelen dins
aquest terreny tan pantanós..! Especialment si a la baixada de l’escalafó
s’hi afegeix una baixada del sou, fet que sovint sol acompanyar.
Sempre he recordat que quan jo devia tenir uns 10 anys vingué al meu poble
de Sencelles un nou rector. Don Felip, un bon home, com tots sabeu.
Venia de Moscari, que era una “vicaria in capite”. Doncs, no us podeu
imaginar la quantitat de vegades que ens repetia que aquest ascens era molt
important. Don Felip lògicament estava imbuït de la jerarquització
clerical, malgrat la seva bonhomia.
També record que quan devíem fer tercer de filosofia o primer de teologia,
D. Joan Soler em va encarregar la botigueta, que estava a la primera
habitacioneta del primer pis, tombant a l’esquerra. Quan el Sr. Soler em
va encarregar aquesta feina em digué: ”Això no és un càrrec, només és un
servei”. Aleshores ja ens acostumaven a distingir entre serveis i càrrecs.
El servei era poca cosa comparat amb el càrrec, com podria ser prefecte.
Però el càrrec es cerca o ve tot sol ?
No me’n record si era D. Rafel Caldentey o D. Bernat Julià que ens digué:
“Per ascendir t’has de posar en camí”.
Ara vull pegar una mirada a la meva història particular.
Quan mir el meu passat no hi veig cap ascensió espectacular ni cap esclat
que m’hagi produït ferides. Les meves emocions s’han produït a altres
camps. Per la qual cosa no dec ser el més indicat per parlar d’aquestes
experiències. Però com que he estudiat un poc aquests temes, ho intentaré.
És ben sabut que les persones dirigim la pròpia energia psíquica cap al lloc
on creim que trobarem més satisfacció. Una llei general de psicologia
afirma que la persona sempre cerca el plaer i defuig el dolor. ( I ara no vull
entrar en els diferents significats que poden tenir aquests dos mots, que
indubtablement són molts ).
Jo, per motius que no venen al cas, sempre m’he inclinat a propiciar-me una
vida tranquilla, sense ensurts i amb pocs riscs. Inclinació que m’ha duit a
rebutjar algunes oportunitats, si he intuït que em podien complicar la vida.

Tenc algunes anècdotes que exemplifiquen el que acab de dir. Però abans de
comentar-ne una vull precisar que no és que no em motivi la valoració i
l’honor. En som ben conscient que sí, però el que vull dir és que sempre ha
guanyat voler dur una vida sense complicacions.
I no ho dic com si això fos una virtut, sinó com un fet inapellable de la
meva vida. ( Quan es topen dues motivacions, sempre una té més força que
l’altra i la desplaça).
Ara us contaré una oportunitat que vaig menysprear i que segurament
hagués fet modificar la trajectòria de la meva vida.
Estant a Barcelona i fent quart de Psicologia a la Central, el catedràtic
d´Experimental (Dr. Arnau) em proposà treballar al seu Departament.
Això suposava fer-hi la tesi i al mateix temps ajudar-lo en coses que ell em
manàs. Aquesta proposició implicava una beca d’estudis i entrar dins
l’entramat universitari.
Doncs, en aquells moments em pesà més el que podia perdre ( tranquillitat)
que el que podia guanyar.
La resposta la vaig donar el mateix dia.
Ara pens de forma diferent. Estic més obert, confio més en les meves
pròpies capacitats i m’agrada experimentar i descobrir coses noves. Perquè
tenc una cosa molt clara: la realització personal no s’acaba mai. Sempre
ens estam fent.
Sartre tenia raó en dir que únicament nosaltres som els responsables de la
nostra vida. El mateix Sartre té una frase que per a mi és lapidària: “No
em contis el que han fet de tu, diguem el que has fet tu amb el que han fet
de tu”. No hi ha excuses que valguin.
Des que em vaig fer meva aquesta filosofia no he tornat a culpar cap
superior pels que em vaig deixar influir, perquè estic ben segur que em vaig
treure profit d’aquesta cessió que els vaig concedir.
Això sí, procur no repetir amb els meus fills tot el que valor negatiu
d’aquella època, en coherència amb el principi que l’educador no ha de
modelar, sinó descobrir i ajudar a descobrir. Ajudar-los (als fills o als
alumnes) a mirar en la bona direcció, com diu Plató a la República.
Toni Bennasar

Llibres
En aquest número us havíem de parlar de dos llibres que han escrit
dos condeixebles nostros:
En Tomeu Moll i En Joan Sunyer.
Són dos llibres que formaran part ja d’una gran tradició dins el
clergat mallorquí: Grans aportacions a l’estudi de la història de
l’església de Mallorca.
El primer, d’en T. Moll, és una exhaustiva història de les Visites
Pastorals a la Parròquia de Montuïri.
El segon, d’en J. Sunyer, una definitiva història del clergat de
Santanyí i comarca, des de l’Edat Mitja fins avui mateix.
Són dues grans aportacions a la història de la nostra Diòcesi que,
a partir d’ara, cap historiador podrà obviar a l’hora d’estudiar
qualsevol d’aquests dos camps.
No ens hem estesos més sobre els dos llibres per aquests motius:
Del primer, ja publicat, perquè encara no n’hem rebut la recensió
que esperam prest,
i del segon perquè, tot i confiant que la seva presentació es farà a
Santanyí per les properes festes de Sant Andreu,
no ho podem anunciar encara amb tota certesa.
En tenir-ne mes precisions us ho comunicarem. De totes maneres,
en parlarem més extensament en el proper número

Els nostres convidats
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomeu Barceló
i Pere Mascaró
M
Miissssiioonneerrss aa BBuurruunnddii

Entrevista
amb Sebastià Salom
Mallorca té arrels missioneres: una
arrel afincada a Àfrica des de
Ramon Llull i una altra arrel a
Amèrica, representada pel seu
missioner més recordat, que és
Juníper Serra.
A
l’arbre
de
Mallorca
Missionera el nostre curs hi ha
aportat fins ara algunes branques:
a Àfrica en Pep Toni Fuster, en
Toni Perelló i en Sebastià Salom; a
Amèrica en Miquel Amengual, en
Joan Bauzà, en Miquel Bestard, en
Joan Darder, en Miquel Nigorra, en
Joan Parets i en Tomeu Tauler.
Actualment
a
Burundi,
juntament
amb
en
Sebastià
Salom, hi treballen en Tomeu
Barceló i en Pere Mascaró. Amb
ells volem tenir aquesta conversa.
Pregunta: Tomeu i Pere,
digau-nos des de quan sou a
Burundi.
Tomeu: Jo vaig arribar a
principis de setembre de 1974 i

me’n vaig anar a principis de
setembre de 1981, és a dir 7 anys
justs. Després vaig estar set anys
a Mallorca, sobretot a Sóller. I
vaig tornar a Burundi l’any 1988 i
fins ara. Són 26 anys, si es
compten tots junts.
Pere: En es mes de
setembre de l’any 2000 vaig venir
un mes de vacances a Burundi,
vaig veure això. Me’n vaig tornar a
Mallorca i es cap de dos mesos
vaig tornar i... fins avui.
Pregunta: Voltros, quan
estudiàvem
en
es
Seminari,
anàveu uns cursos darrera es
nostro. Digau-nos si teniu qualque
record referent an es nostro curs.
Tomeu: Clar que en tenc
de records! Record que éreu es
curs més numerós i record que es
vostro curs estava un poc ficat
dins tots es grups des Seminari, a
ses acadèmies, per exemple i que
hi havia gent de vàlua, com s’ha
pogut comprovar amb so temps.
Pere: Jo vaig entrar ja un
poc de gran i es meus anys de
Seminari no varen ser molts,
perquè aviat vaig anar a La
Sapiència.
Record
més
ses
persones que no es curs. Un
record que tenc és que me feia
com a ràbia que don Jaume Cabrer
vos posàs com a modèlics. I això,
per a mi, en aquell moment no era
un punt positiu.
Pregunta:
Tornant
a
Burundi, de què serveix predicar
s’evangeli, dir misses, batiar i
confessar...,
si
llavors,
quan
sorgeixen conflictes racials, es
maten ets uns an ets altres?
Tomeu:
Això
és
una
pregunta interessant, que sa gent
de Mallorca s’ha fet i se fa. Ja ho

he contestat altres vegades. No
tothom sent s’evangeli, no tothom
va a missa, ni tothom se batia ni
se confessa. Primer de tot, encara
que hi hagi una majoria de
cristians, hi ha tota una altra gent
que no sap res de tot això. Segon,
des qui han rebut s’evangeli,
també n’hi ha que no en fan cas,
que han estat batiats, però res
més. I llavor també hi ha cristians,
que en principi eren bons cristians,
i que a s’hora de sa veritat varen
pesar més dins ells altres coses,
és a dir que se deixaren guanyar
per sa raça, o es partit o una
venjança personal. Però aquests
crec que eren una minoria. Segons
sa meva opinió, en general, no
varen ser es cristians es qui varen
moure sa lluita de races. I, a més,
hi va haver grups de cristians, això
s’ha de dir, que va donar molt bon
exemple, gent que s’hi va jugar sa
vida, gent que va patir per donar
testimoni o per no delatar ets
altres, gent que, en aquells
moments en què mataven es
tutsis, els va amagar dins ca seva
i els va protegir i defensar i
alimentar, gent que se va sentir
cristiana. Per a mi varen esser uns
exemples molt bons. P’entura era
una minoria, com passa pertot,
que es qui viuen en sèrio són una
minoria, però aquesta minoria hi
va esser.
Pregunta: Pere,
afegir qualque cosa?

hi

vols

Pere: Jo no puc donar
testimoni d’aquells fets, perquè no
era aquí en aquells moments. Però
puc dir que una de ses coses que
en es meu començament em va
impactar molt fortament va ser
veure, amb so poc kirundi que jo
podia entendre, com hi havia gent
capaç de perdonar an aquells que
els havien fet mal. En moments
com aquests, en què hi ha hagut

desastres tan grossos, pens que es
perdó és molt difícil. Per exemple
veure un adult que quan se batia
diu “en aquests moments perdon
es qui m’han fet mal, perquè Jesús
m’ha ensenyat a perdonar”. D’això
sí que en puc donar testimoni,
perquè ho he vist.

Pregunta: Com veis el
Burundi des futur? Podrà sortir
qualque dia de sa misèria i des
subdesenvolupament?
Tomeu: Això són dues o
tres preguntes amb una. Com el
veig ara? Negre..., negre perquè
ho és. Per tant, és normal veurel’hi. Es país com a tal no és negre,
és verd. I verd és signe de vida. I
aquest és un contrast: veure que
sa naturalesa, que és rica i que té
una vida, amb aigua i vitalitat, no
sempre
es
correspon
amb
s’humanitat. No som optimista
perquè sa gent continua tancada

amb ses seves coses, amb so seu
món. Però amb esperança de que
puguin
canviar.
Veig
molt
d’egoisme, en general. Llavors hi
ha excepcions. Estan tancats dins
es seu monet, sa seva cultura i
ses seves costums, no coneixen
altres coses. Cadascú tira un poc
per ell, perquè hi ha divisions dins
ses races mateixes, dins ses
famílies, dins ses colines. És ver
que hi ha una part de racisme,
però molts de conflictes són més
de persones. I tenen valors
positius, ho reconec. Però en
conjunt no veig un futur pròxim
canviat, esperançat, ho veig més
bé obscur i difícil. Es mateix
govern d’ara, que és nou des de fa
dos anys, continua tenguent
conflictes interns i no s’entenen i
es divideixen. Pes país hi ha
lladres pertot arreu. Si qualque dia
torna esclatar una cosa d’aquestes
no me vendrà gens de nou, ho dic
ben clarament. Encara que sa gent
se conforma que no els matin o
perseguesquin.
I passant a sa segona
pregunta: podran sortir qualque
dia
de
sa
misèria
i
des
subdesenvolupament? Així com
van ara ses coses jo no veig que
sigui es camí de sortir-ne. Perquè
no veig un interès... Perquè no
van de feina, perquè només volen
rebre, sense posar-hi res de sa
seva part. No tothom, ja ho sé.
Record sa meva impressió des
principi i pensava que aquest país
ha estat mimat tant, que només
han de fer sembrar i collir. S’han
acostumat tant a rebre tan
fàcilment ses coses, que no
s’esforcen... No veig, amb absolut,
que ses ajudes d’Europa o de
s’exterior siguin realment ajudes.
Moltes vegades és pitjor, perquè
quan
se’ls
dóna
sense
un
compromís de cuidar-ho o de ferho créixer, de posar-hi sa part

seva, això els segueix mal avesant
a no fer res, perquè és més bo de
fer demanar, que fer feina...
Desenvolupament és fer que ells
cresquin. I això jo no ho veig... Es
tracta de mostrar-los que si no fan
feina
no
ho
tendran...
Per
exemple, un país tan ric en
agricultura, què fan els agrònoms?
què fa l’Estat per fomentar, per
cuidar o per millorar l’agricultura?
Res. Tot se fa igual com fa mil
anys, o casi igual. Veuen que hi ha
malalties, no saben què han de fer
i estudien... però no hi posen
remei.
Pere: Veig que no té
solució. També ho veig negre,
negríssim. Ara bé, hi posaria dues
coses a s’hora de respondre
aquesta
pregunta.
Hi
ha
Bujumbura, sa capital, i hi ha
s’interior, que és una altra cosa.
Un gran fallo del Burundi-capital
és que té a davant seu s’imatge
d’Europa. Copia d’Europa. I això
no és desenvolupament, i manco
per aquest país. En segon lloc, així
com estan ses coses a nivell
mundial,
de
globalització,
o
digues-li lo que vulguis dir, de
cada vegada hi ha més separació
entre es països més pobres i es
països més rics. Per tant, sa
distància és molt més gran. Però
per mi es gran desànim em ve
sobretot per sa gran diferència
que hi ha a dins es mateix
Burundi, entre sa gent de sa
capital i la gent de s’interior. I aquí
sa gran batalla que falta fer és sa
mentalitat. Es poden fer coses per
a anar canviant i repintant, però lo
que
veritablement
seria
es
desenvolupament és canviar sa
mentalitat, sa manera de veure,
sa manera de treballar, és saber
que si no ho fan ells tanmateix
això no duu enlloc. A vegades hi
ha més diferència entre s’interior i
Bujumbura, que amb Europa

mateix.
I
ses
ajudes
pes
desenvolupament passen totes per
Bujumbura i solen quedar totes
dins Bujumbura. I a s’interior hi
arriba molt poqueta cosa.
Pregunta: I de l’Església,
què en deis de l’Iglésia? Com veis
l’Iglésia del Burundi? És una
Iglésia inculturada o és una
sucursal de Roma? És una Iglésia
espiritualista
o
una
Iglésia
compromesa amb sa realitat?
Pere: No puc parlar des
temps d’ets enfrontaments racials,
però lo que és ara pens que
l’Iglésia burundesa no està a
s’altura que m’agradaria que
estigués Està romanitzada de dalt
a baix. És una sucursal de Roma
en tots ets aspectes i en tots es
sentits. Una cosa que ha canviat
totalment en aquests darrers anys
és que abans hi havia molt poc
clero natiu i molt d’europeu, i ara
és totalment a s’enrevés. Aquesta
gent, en general, dic en general,
pens que no està a s’altura
d’afrontar es reptes d’avui. Pens
que es clero està com a molt
adormit,
ensenyorit,
molt
a
darrera es dobbers. I clar, això fa
que jo no vegi l’Iglésia amb bona
salut. Pens també que, sense cap
dubte, hi ha excepcions i veus
gent que hi és i que està devora i
que parla i que fa una anàlisi
d’aquesta realitat i sap a on se
troba. Ara bé l’Iglésia, en general,
no veig que estigui donant un do
de pit.
Tomeu: Primer de tot,
sempre hem de distingir, perquè
l’Iglésia és així, entre sa jerarquia
o sa part més clerical, i es poble,
perquè tot és Iglésia. Fa molt mal
dir una paraula de conjunt. Però jo
la veig més sucursal de Roma que
inculturada, amb so sentit que
depenen molt d’allà, no només

econòmicament, que això sí que
es va canviant bastant, però estan
molt dirigits, molt centrats, ja des
des Seminari a complir ses normes
punt per punt. Tenen molta por. I
no només en quant a sa litúrgia,
perquè a sa litúrgia sí que hi ha
coses que s’han inculturades, en
quant que canten molt i ses
celebracions
d’aquí
són
més
viscudes que a Europa. Ses
celebracions són d’aquí, això sí.
Llavor ets ornaments i s’estil i ses
rúbriques i ses pregàries tot és
ben estricte. Lo que hi posen de sa
seva part és més cosa folklòrica o
externa. Però si hem de fer una
distinció, a l’Iglésia més oficial, o
jeràrquica, o clerical, jo no la veig
molt preocupada per viure més
intensament s’Evangeli. Primer els
interessen unes certes costums
seves, més que s’Evangeli, que és
un poc universal per a tothom i
que necessita fer canviar coses de
rel, com mirar més p’ets altres, dir
sa veritat, esser honests..., tot
això. Jo no ho veig.
Pregunta: Són necessaris,
encara, es missioners estrangers?
Pere: Pens que sí. Avui en
dia som pocs ets estrangers quan
mos reunim amb so clero de sa
diòcesi. Abans deien que hi havia
s’ovella negre, i ara veuen quatre
blancs enmig de molts de negres.
Malgrat s’edat, que siguem d’una
certa edat, jo veig que es blancs
aquí donam un estil, un cert estil
d’entendre i de veure, que és
diferent des de molts d’ells. I
prova d’això és que per a alguns
d’aquí som com un punt de
referència. Jo crec que sa nostra
presència és important, i és
important pes poble. Vivim d’una
manera, no es pot dir pobresa,
però que prescindim de moltes
comoditats,
que
si
ells
les
poguessin tenir no hi renunciarien.

I no mos entenen. Sa gent des
poble té s’imatge d’un clero com a
ensenyorit i no comprenen que
noltros venguem aquí a viure com
vivim, podent viure en es nostre
país amb més comoditats i
benestar.

Tomeu: Jo pens que som
convenients, si no tan necessaris
com abans. Sa seva visió, des
clero més bé, i també de sa gent,
diria que mos volen per lo que en
poden rebre, però no els fa gràcia
aquesta altra manera de ser,
perquè duim ses coses en general
més netes, més ordenades, més
clares que ells... Jo crec que els fa
bé
sa
nostra
presència
precisament per això, perquè no
se quedin
tan tancats damunt
ells, dins la seva cultura. I tenen
coses bones... I a sa gent també
els agrada segons què de noltros,
encara que altres coses els vénen
un poc estranyes. Però hi ha gent
que veu més la cosa i mos ho diu:
“val la pena que sigueu aquí”.
Pregunta: A sa gent de
Mallorca li sol agradar donar
dobbers per ajudar es pobres,
però no per construir iglésies. Com
empleau actualment es dobbers de
Mallorca Misionera?

Tomeu:
Efectivament
a
Mallorca molts des qui donen
diuen que ha de ser per ajudar an
es pobres. I en principi és vera.
Jo, quan vaig venir, també sa
primera idea que tenia era un poc
aquesta: fer-los sortir de sa
misèria, ajudar-los a tenir lo que
no tenen. Però amb es temps he
anat canviant bastant, per no dir
radicalment, i veig que, primer de
tot, a ses persones no se’ls treu
per força o per voluntat d’un altre
de sa pobresa o de sa misèria o de
sa seva manera de ser. Lo únic
que podem fer és ensenyar-los a
sortir. I ensenyar-los a sortir
suposa dedicar-hi molt de temps.
No se tracta de donar-los ses
coses fetes, sinó d’ensenyar-los a
fer-les, no suplir-los, sinó ajudarlos en ses coses que ells no poden
fer o tenir tots sols, però no de fer
per ells lo que podrien fer ells
mateixos.
Darrerament
estic
ben
convençut que és més important
construir iglésies que construir
moltes altres coses. Més important
no vol dir que no s’hagin de fer
aquestes altres coses. I prova

d’això és que noltros, si comptam
ses coses que hem fet, n’hem fet
més de tipo social, com escoles,
ponts, carreteres, cooperatives,
tallers... , coses que no deixam de
fer, però, repetesc, per mi lo més
important és l’iglésia. I diré per
què: perquè hi ha gent que pensa
equivocadament
que
construir
iglésies no els serveix per a
millorar sa seva vida. És tot lo
contrari. Primer de tot, a sa gent
d’aquí, si li demanàssim què voleu
que vos facem primer, una iglésia
o una escola? Triarien l’iglésia. I és
que l’iglésia, si s’emplea bé, és un
lloc de trobada de tothom, grans,
petits, vells, mentalitats i races
diferents. I és un lloc on s’ensenya
lo més profund i més bo de sa
persona
humana.
Si
fóssim
capaços d’assumir i de viure lo que
s’ensenya a l’iglésia, és més
important que tot lo demés. Són
importants ses escoles, llegir i
escriure i calcular, projectar, etc.,
etc...Però això se pot emplear de
vegades malament, per crear
divisions,
es
pot
emplear
s’intelligència
per
aprofitar-se
d’ets altres, per robar an ets
altres, o per fer es mal. És una
arma de doble fil. Es mestres
poden crear sa divisió. Dins
l’iglésia també la podem crear,
però en principi ja seria espenyar
totalment lo que toca ser. A
l’iglésia en principi s’ha de fer sa
promoció de sa persona humana,
bàsicament, i llavor cristiana, que
ho confita, li dóna totes ses
possibilitats. Per tant, jo crec que
en principi és es lloc més bo per a
ajudar a crear persones madures,
a promoure es desenvolupament,
perquè s’Evangeli mos ho diu,
estimar els altres, cuidar-se’n,
ensenyar a dir sa veritat, a
respectar, a ajudar, més que a
robar, a ser egoistes... Si fóssim
capaços de fer lo que vivim o lo
que deim a l’iglésia, es país

canviaria. Però lo que passa és
que tampoc no hi ve tothom.
Pere: Jo hi afegiria també,
a part de tot això, que es dobbers
que rebem, inclús per a construir
iglésies fan que hi hagi una gent
que té uns salaris, moltíssima de
gent que té uns salaris, i
moltíssima de gent que, fent
iglésies o altres coses, aprèn a
construir. Personalment, vull dir
que des dobbers que se van
donant a Mallorca, per exemple
hem
fet
tot
un
programa
d’educació... i és un tema molt
important. Hi ha gent que no
podia anar a escola, i avui llegeix i
escriu.
Pregunta: Bé, qualque cosa
més que volgueu dir? Això és per
sa revista des condeixebles. No és
que se vengui en es quioscos, però
si voleu dir qualque cosa més...
Tomeu:
Jo he disfrutat
molt i he après molt aquí a
Burundi. M’ha enriquit molt. M’ha
realitzat molt. I consider que seria
una desgràcia, o ja és una
desgràcia per sa gent que no
s’anima a voler viure aquesta
experiència, a voler-se enriquir.
De vegades un ve per ajudar, però

llavor és ajudat. S’enriqueix més
de lo que p’entura dóna. Dóna
aixímateix. Però un se dóna
compte que és lo que rep. Vull dir
que crec que és una llàstima veure
que, així com van ses coses, se
perdrà aviat una riquesa enorme
de poder conèixer un altre món,
de viure un altre món i de
realitzar-se. Veim que a Mallorca
està molt apagat aquest esperit
missioner, sobretot a dins es clero.
Fa més de vint anys que no ha
vingut ningú jove i és un
problema.
Pere: Ningú jove, dius?
Tomeu: (Es posa a riure)
He
dit
jove.
Han
vengut
repetidors. Som repetidors tots,
però és una llàstima. Bé i també
sa gent laica, seglar, aniria bé que
s’animassin una mica més. Sé que
ells tenen més problemes. Ve
qualcú a vegades, però molt poc
temps, i això no basta.
Pere: Jo no som repetidor i
vaig venir per primera vegada
amb cinquanta-cinc anys i amb un
enfisema pulmonar. Quan en Lluc
Riera, ja vicari general, em va dir
“voltros, a Amèrica i Àfrica, sou es
dos pulmons de
Mallorca”. Jo em
vaig posar a riure i
li vaig dir: idò,
imagina’t, com han
d’estar
aquests
pulmons, si jo tenc
un
enfisema
pulmonar. I no va
sebre
què
contestar.

Entrevistador: Bé, per
avui ho deixarem aquí.
Gràcies pes vostro
testimoni, en nom de
tots es condeixebles.
Bona feina i coratge!
S.S.

BURUNDI 24 ANYS DESPRÉS
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He tornat a Burundi després de 24 anys. En quines coses he trobat el país
igual i en quines coses l’he trobat canviat ?
Vet aquí la pregunta a la qual intentaré donar resposta.
I vull començar fent una observació: Fa 24 anys (1980-1983) vaig residir a
Gitongo i anteriorment havia estat a altres dues parròquies: Bugenyuzi i Nyabiraba
(1969-1974). Ara els mallorquins residim a Rabiro, una parròquia situada més a
l’est, més prop de Tanzània, a una zona més despoblada. Amb això vull dir que hi ha
canvis que no sé si són deguts als anys que han passat o als diferents costums de
cada regió.

- El país ha progressat, si només miram Burundi.
Però si el comparam amb el progrés que ha sofert Europa, el Burundi està
ara més endarrerit que abans. Vull dir que l’abisme s’ha fet més profund. Per
exemple, el nostre cuiner guanya cada dia l’equivalent a 60 cèntims d’euro, i és
l’enveja de molts, que ja voldrien ells tenir un sou com aquest.
Un quilo de mongetes, o d’arròs, que és lo que ells cultiven i mengen, val
uns 400 francs (30 cèntims d’euro).
- La gent vesteix millor, va més neta, n’hi ha més que duen sabates. Ara es
veuen més cases sòlides, construïdes amb totxos d’argila cuita o amb totxos de
terra batuta i secada al sol, amb teules o planxes metàlliques.
- La gent a més de cultivar les coses que necessita per a menjar (mongetes,
arròs, moniatos, mandioca, plàtans...) treu uns diners extra amb la venda del cafè, i
cada vegada hi ha més gent que s’espavila i cerca altres fonts de recursos.
Hi ha gent que talla planxes de fusta, o que pica pedra, o que treu arena, o que
fabrica totxos d’argila o teules, hi ha gent que cultiva pinyes tropicals per vendre,
o domàtiques o té cria de conills o gallines.
Abans moltes d’aquestes coses només es feien a compte de les parròquies.
- En canvi la infra-estructura de carreteres i camins està com abans: és a
dir, llevat d’algunes carreteres asfaltades que uneixen Bujumbura amb les tres
principals capitals de Província, la resta són de fang o pols o pedres.
Només és possible fer una carretera nova o reparar-ne una de vella, si hi ha una
subvenció que ve de l’exterior
- Pràcticament no hi ha transport públic. Únicament entre Bujumbura i
Gitega n’hi ha tots els dies amb regularitat. I, per exemple, entre Gitega i Karusi,
que és la capital de la nostra província, només hi ha un sol correu setmanal.
La resta, cadascú s’apanya com pot. Això sí, hi ha moltes més bicicletes i algunes
motos.
- Hi ha més escoles públiques. Abans només estava escolaritzat un 10%
dels nins i nines en edat escolar, i ara els escolaritzats d’ensenyança primària són
uns 70 o 80 %. Ara, això sí, amb aules de 80 o 100 alumnes.
- Hi ha més dispensaris i una mica més ben assortits de medicaments.
- L’any 72 els tutsis en el poder organitzaren una massacra sistemàtica
dels hutus que destacaven (acusats d’intentar un cop d’Estat), i llavors els hutus
es deixaven agafar sense resistència. L’any 93 i 94 els tutsis volien recomençar
la campanya i els hutus se sublevaren en massa. Ara un partit polític amb majoria
hutu té la presidència del país, guanyada amb eleccions democràtiques, i intenta
governar amb coalició amb tots els altres partits polítics que vulguin collaborar.
Però no ho tenen gens fàcil.

- Els governants estan massa acostumats a rebre ajudes de l’exterior, i
massa ocupats a mantenir la pau interna, que no es preocupen d’un desenvolupament
a partir de les possibilitats que els pugui oferir el seu propi país. El país no exporta
quasi res, només –que jo sàpiga- cafè i te, i sota el monopoli estatal. I ha d’importar
moltes de coses. La seva balança de pagaments li és francament desfavorable.
- Abans només hi havia una emissora de ràdio o dues. Ara n’hi ha unes
quantes més, i també hi ha una emissora estatal de televisió que emet tres o
quatre hores diàries. Però molt poca gent té accés a l’electricitat, només els
privilegiats de les ciutats més importants. Però sí que tenim electricitat a la
parròquia de Rabiro, cosa que és francament excepcional. Hi ha telefonia mòbil a
les capitals de província, però a l’interior només arriba a alguns llocs. Per exemple,
a Rabiro no hi ha cobertura.
- Actualment la ONG Veïns sense Fronteres de Mallorca té un projecte
de desenvolupar un turisme organitzat en el Burundi, cosa que no sembla gaire fàcil.
No vos vull cansar, però crec que amb aquestes quatre pinzellades vos
podeu fer una mica d’idea de la situació.
Sebastià Salom,
des de Burundi

Reflexions
D’en

Joan Bauzà i Bauzà

_________________________________________

HABLANDO DE LA MUERTE
Estaba hablando a los asistentes al congreso
filosófico sobre el duro golpe que supone eso del morir. Le replicó un
colega que él tenía muy asumida su propia muerte, que la juzgaba un
hecho biológico natural y que no le otorgaba mayor problema. Aclaró el
ponente que la gravedad amarga de la muerte no la situaba él en la muerte
propia, sino en la muerte de sus amigos. Estoy de acuerdo. No es mi partida
de este mundo la que me provoca el mayor sufrimiento. Es la soledad en
que me van dejando mis amores fenecidos la que me va provocando penas
mayores. Es la muerte del otro amado el problema más duro.

CHOQUE DE RELIGIONES
Paul F. Knitter contraria la afirmación de S. Huntington de que hoy
estamos enzarzados en un “choque de civilizaciones”. Defiende que el
choque es entre religiones. Y especifica que la pugna no es entre las
grandes religiones tradicionales. Es entre éstas y la pujante religión
mundial, la religión del mercado, tan presente y tan omnipotente en USA,
Europa y Japón. En estos territorios, incluso muchos que se declaran de
boca cristianos, judíos o budistas, modifican sus devociones para no entrar
en conflicto con los taxativos dogmas de la nueva religión: “El Libre
Mercado es el Señor tu Dios”, “Fuera del Libre Mercado no hay
salvación”.

LA CUARTA GUERRA MUNDIAL
Dicen que en el siglo XX hubo tres guerras mundiales. La primera,
clausuró la época de las descolonizaciones. La segunda, clausuró la época
de los fascismos. La tercera, la llamada guerra fría, clausuró la época del
comunismo. El siglo XXI, aun tan niño, protagoniza otra guerra mundial.
Se llama guerra porque es letal, y se llama mundial porque el miedo está

universalizado. La denominación de esta guerra es todavía confusa y se
discute si es entre occidente e islam, entre consumismo y hambre, o entre
grandes estados de uniformados y reducidos grupos de encapuchados.
Nadie sabe del triunfo final y todos sabemos de los cotidianos éxitos del
terrorismo.

CÓMO NOS VEMOS Y SOMOS VISTOS
Cuando nosotros, los occidentales, nos vemos en el espejo de nuestros
documentos oficiales y artículos de fondo nos contemplamos como
racionales, vigorosos, libres, sensatos, creativos, tolerantes, profundos,
emprendedores. Cuando los occidentales somos contemplados, somos
vistos como flojos, contradictorios, faltos de convicciones, permisivos,
soberbios a la vez que inseguros. Algunos no occidentales que planean
estrategias de dominio comercial (China, Japón) o de invasión ideológica
(Arabia Saudí) presuponen que el triunfo sobre una civilización floja hasta
ya no quererse a sí misma resultará fácil y no a muy largo plazo.

LAS HERIDAS DE LA GLOBALIZACIÓN
Poco le ha durado la gloria al recién descubierto paradigma de la
globalización. Justo acababa de parirse y ya recibía el azote de los
antiglobalizadores. Van surgiendo estudiosos que consideran insuficiente
este concepto para abordar el fenómeno de la interrelación de cuanto
acontece en el globo. Ralf Dahrendorf sustituye, sin rubor, la denominación
mundo globalizado por mundo desbocado. Otros analistas van poniendo de
manifiesto otra herida, el concepto de globalización acuñado por el norte
no incluye la otra mitad del globo. Más que globalización sería
hemisferización y, por encima, desbocada.

REITERATIVA ESTRATEGIA
La estrategia tiene una secuencia muy reiterativa: se elige un tema
netamente religioso, se aborda de un modo que roce lo suficiente el umbral
de lo escabroso, se está en espera ansiada de un pronunciamiento por parte
de la jerarquía de la religión aludida, se convierte el pronunciamiento
crítico en censura y a los críticos en paleolíticos, se provoca que los medios
amplifiquen la polémica planificada, y se queda a la espera que todo
redunde para bien en taquilla. La misma estrategia sirve para el tratamiento
de una crucifixión a lo Madonna, como para la conversión de la mística
carmelitana en erótica. Estrategia que siempre se repite, siempre huele a
déjà vu y siempre funciona.

Bauzà

I per a acabar…
Cavil·lades
d’un desenfeinat
Sa Universitat
d e Se s B a s s e s
i Es temps de figues
J. Sancho
És trist veure com t’han passat els anys, has arribat a les acaballes, i no
has arribat a fer allò que havies planificat de jove. A mi me’n quedaran moltes
per fer.
Per exemple: Crec que era o amb en Tomeu Fons o amb en Joan Bauzà - la
memòria ja em falla ferm - que planificàvem de joves en el seminari fundar
un dia “Sa Universitat de Ses Basses” entre Manacor i Vilafranca, on només
s’ensenyarien coses importants, com és ara: pescar amb canyeta, parar lloses,
caçar gambusins o cercar esclata-sangs amb un llum de carburo… Cercar
caragols no tenia mèrit, perquè en veure’ls ja no et fugen i això ho pot fer
qualsevol sense una preparació científica qualificada, ni tampoc en té posar
esca a l’ham, perquè això és enganar el personal i aquí no se tracta
d’enganar a ningú: qui vulgui picar que piqui, però que llavors no es queixi.
Aquesta hagués estat una bona fundació. Avui encara, de primera necessitat
dins aquesta Mallorca que ja no sap on té la mà dreta ni on estan les seves
arrels. Ningú ja no sap el que importa sabre. Tot són precisions artificials de
números i dades, tipus: - Data de naixement ? - 04/02/38; - Codi de residència?
- 07007; - D.N.I. ? - 41290445; - Seguritat Social ? - 076291140… etc, etc, etc.
Tu no ets ningú, al capdavall, un enfilall de números…
La qui sap com va la cosa de bon de veres i no es deixa glapir dins aquests
paranys de lletres i números és la tia de la meva dona, de 97 anys, que té ben
clar qui és ella i quan va néixer :
“En temps de figues”, respon sempre, i d’aquí no la traureu.
Bona catedràtica haguera estat per a la nostra Universitat i a prop l’haguera
tingut perquè és de Petra.

Us podeu imaginar una assignatura més poètica i filosòfica que aquesta ?:
“Temps de nèixer i temps de morir ”
Es temps de figues
Criteris sòlids de discerniment de les èpoques adients a cada cosa.

És cert que no podem triar ni el temps de néixer ni tampoc el temps de morir
(en no ser que hom ho faci “manu militari”, però això ja sembla jugar una mica brut),

però seria bò i molt poètic poder-ho fer.
Gairebé sembla una mena d’injustícia que en aquests dos caps de fil cabdals
de la nostra vida no hi tinguem una paraula que dir.
No dic ja posar data de caducitat, que això seria malsà, però triar l’època...
A mi, per exemple, no me desagrada poder dir que vaig néixer “en temps de
neu” (que aquell any, segons diuen les meves ties, n’hi va haver a voler) i també, si
pogués escollir, m’agradaria morir en temps de caquis, en temps de magranes,
en temps de llampugues, en temps de codonys… o, fins i tot, no me
desagradaria morir en temps de murtons, de tords i d’arboces… Però, mai
per mai, voldria morir en temps d’oronelles, en temps de cireres o en temps
de figues, ni molt manco encara en temps de “guiris”… perquè dins el baül,
en cos de camisa i mànega curta, no fas bon aspecte, i si m’han de posar el
“traje” del casament, amb la corbata que mai me pos, faria suar just de
veure’m als bons amics que venguin a acomiadar-me i, de pas, a assegurar-se
que me n’he anat de bon de veres i que, en aquest sentit, no hi haurà
sorpreses desagradables de darrera hora.
Si pogués triar, ja he exposat el meu criteri. Qui m’ha d’escoltar que m’escolti.
Però, tal com se van posant les coses, crec que prest me conformaré amb
lo que me posin al davant sense més miraments: Qualsevol temps em serà bo
per a aplegar els filats i arriar veles…
Us haureu adonat que, poc a poc, aquestes cavillades meves d’octubre van
prenent coster avall i agafant una mena de caire tenebrós que, si no el captur
i hi pos remei, acabaré prest per citar el Kempis. Deu ser cosa del temps,
la tardor i les fulles que cauen, o que enguany encara no he tastat els bunyols.
Un conco meu, que cada any solia estar melancòlic per aquestes saons, deia
sempre que la millor medicina que li podien donar eren els bunyols de Tots
Sants amb mel de s’Ermita i vinet dolç de Sa Colònia. Era posar oli a un
llum, millorava a la vista, i fins l’any que ve que tornava reenganxar…
Medicina de la terra.
Aquest tipus de medicina i aquest tipus de metge s’hauran de tornar inventar
i, per això, se fa necessari que algú més jove que noltros se torni proposar
de bell nou fundar algun dia “Sa Universitat de Ses Basses”.
Perquè en Tomeu Fons o en Joan Bauzà i jo mateix ja no hi serem a temps.
Ja se’ns ha passat “Es temps de figues”.
J. Sancho

