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Feina feta ! Hem arribat al número 50 que –des de lluny i sense massa precisió– era com 
una meta simbòlica que d’alguna manera ens havíem proposat. 

Quan ara fa quatre anys, a la IV Diada del maig del 2015 a Son Gibert, els Amics del Se-
minari ens varen convidar a parlar de la nostra revista a una Taula Rodona sobre aquest 
tema, tal volta recordareu que ja vàrem insinuar aquesta possibilitat d’acabar així aquesta 
etapa per, tot seguit, suggerir al col·lectiu que el nostre desig era que Amics del Seminari 
d’alguna manera fossin els continuadors d’aquella tasca que el nostre grup dels Modèlics 
(promoció 1967) fa ja 16 anys havíem començat d’una manera tan accidental i inopinada. 

“No hi ha data que no arribi ni termini que no s’acompleixi” resa la dita popular que tots 
coneixem. I així ha arribat l’hora de fer aquest traspàs que aleshores semblava encara tan 
llunyà. Els hereus naturals de la nostra revisteta era ja evident aleshores que havien de ser 
aquells “Amics del Seminari”, associació que de cada any ha pres més volada i ara roda 
pel món amb força i molta il·lusió. Així que ha arribat l’hora de dir: Aquí teniu la Revista. 
Cuidau-la, feis-la vostra... i Déu hi do la maina! Nosaltres continuarem donant les mans.

Aquesta revista que va començar amb el títol poc sofisticat de MODÈLICS i modelicons 
ha acabat la seva tasca. Ara passarà a dir-se  MODÈLICS. Amics del Seminari. Com veis, 
els sempre soferts “modelicons” hem caigut de l’encapçalament i volem creure que no és 
per insignificança nostra, sinó perquè amb el temps i algun mèrit hem pogut ascendir tots 
a la lliga dels MODÈLICS en lletra grossa i que el títol ja resultava obsolet. Més val així. 

Aquest número tan assenyalat hem volgut celebrar-lo també d’una manera molt especial: 
és un número antològic. No hi trobareu els continguts habituals dels altres números, sinó 
una recopilació d’articles sencers o fragments publicats anteriorment, però que d’alguna 
manera han destacat durant aquests 16 anys pel seu contingut o per la seva oportunitat.

Tota antologia és necessàriament una reducció injusta: Tot el que hi ha hi havia de ser, 
però no tot el que hi hauria d’haver estat hi ha cabut. Així i tot ens ha sortit oceànica... Hi 
hem posat també una mena d’Índex del seu contingut que cada vegada aidarà als lectors 
a escollir aquells articles o fragments que us facin més ganes recordar i –quan no hi hagi 
tot l’escrit– hi trobareu citat el número i pàgina on podreu trobar íntegre el seu contingut.

Com podreu veure a l’índex de la pàgina anterior, hem hagut de reduir l’aplec entorn a sis 
TEMES que consideram cabdals de la nostra revista, i els hem seleccionat com millor ens 
ha semblat, però això no garanteix absolutament l’encert.  Perdonau aquesta subjectivitat.

Aquest número que exigirà la vostra paciència, és un homenatge que els redactors us feim 
a vosaltres, els nostres lectors, que ens heu seguit més allà del que nosaltres mereixíem.

Moltes gràcies una vegada més.
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Introducció

a primera vegada que vaig visitar Cuba, baix el guiatge expert del bon amic Joan 
Sunyer, tot passejant junts per L’Havana vella jo anava observant quelcom que em tenia 
meravellat: a cada espai d’un o dos centenars de passes sorgien a les voravies uns jardinets 
mínims,  però ufans i esponerosos a més no poder. Semblaven rebentar de verdor ardida.

an sorprès estava davant aquelles mínimes però abundoses mostres de jardineria 
que ben aviat no vaig poder estar-me de comentar-ho a l’amic Joan que, tantost em sentí, 
es posà a riure sense que jo pogués entendre què  havia dit, que li fes tanta gràcia. “Saps 
quin és el secret de tants de jardinets? Doncs, t’ho diré: Cada jardinet és el resultat d’un 
edifici esfondrat!  Cau un edifici vell i abandonat –sense haver-hi posat mai cap remei–  i 
els responsables del barri, quan els lleu... treuen les escombraries i el deixen anar al seu 

aire.  Amb menys d’un any hi ha aquest jardí, que s’ha fet tot sol”.  “Aquí –afegí– el que 
han de fer les persones no es fa mai... però el que neix tot sol va polent i esponerós.  Cau 
una fulla i neix un arbre...” Vaig entendre el secret de la bona terra. 

ixí fou també la reeixida d’aquesta revista: sense altre secret que haver nascut a 
bona terra. Sense adonar-nos –ni haver fet mai cap prospecció de mercat– va abastar unes 
aspiracions encobertes –i ben segur que inconscients– d’un bon grapat de persones que, 
en veure-la crescuda, els plagué el seu aspecte i s’adheriren al grup inicial de lectors amb 
la facilitat que avui permet Internet de passar-se ràpidament tota la informació disponible. 
Durant molts d’anys hem estat incapaços de saber la quantitat de persones que la llegien...

questa revista que teniu entre les mans o davant els ulls, va néixer inopinadament 
i sense cap pretensió ni una... Sols va caure a bona terra, caigué en gràcia i aquí la teniu.

legiu, si us plau, aquestes primeres paraules del primer número de la nostra revista 
que es publicaren ara fa 16 anys; elles em guarden de mentir en el que us estic dient:

Hom no sap moltes vegades com comencen les coses, quan se’n vol adonar ja està 
embolicat dins una moguda que mitja hora abans no havia ni imaginat. 
Així ha començat aquest “butlletí”, que ha arribat a sortir sense saber com: Un 
condeixeble suggerí que, ja que gairebé tots tenim correu electrònic (el qui ho 
suggereix en té... però no el té connectat), seria una bona idea que féssim i envi-
àssim una espècie de “cronicó” de la reunió a tots els qui no han pogut venir. Do-
nant-se, demés, el cas de la mort del nostre amic M. Galmés, algun altre suggerí 
que hauríem d’afegir-hi també unes paraules de record (...) i, com això pot inte-
ressar a tots i no només als qui no eren a la reunió, se com a decideix enviar-ho a 
tots (...) etc., etc., etc.
Així ha arribat a sortir aquesta espècie de “butlletí” que en forma d’arxiu elec-
trònic vos envii. Ben mirat, sempre vos queda el recurs de no llegir-lo” (MODÈ-
LICS i mod., nº 1)

ixí d’imprevist i esquifit va sortir el primer número.  Sense cap previsió d’un segon.

1.- Justificació d’un títol:  MODÈLICS i modelicons
• Un títol improvisat… però de llarga durada.

Com he dit abans, aquesta revista de condeixebles va sorgir sense cap planificació prèvia. 
Ni tan sols el títol va ser planificat: “MODÈLICS i modelicons” té totes les traces de ser 
un títol poc sofisticat que mai se li acudiria a qui volgués fer una revista amb unes certes 
pretensions. Això de MODÈLICS –invenció inopinada del rector del Seminari fa més de 
cinquanta anys i referida al nostre curs que, com sol passar dins els internats de tot temps, 
es va escampar i es feu popular de tal manera que així quedàrem titllats d’aleshores i fins 
ara mateix– estava com a cantat. I això altre de “modelicons” fou probablement un retruc 
irònic – potser cínic –  del superior Joan Soler que, davall-davall però mai a les clares, 
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s’abellia de fer-ne quan podia una mica de befa, i que es convertí també finalment en un 
contrapunt irònic nostre, d’aquells que ens sabíem riure tant de l’un com de l’altre... com 
també de nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos acceptàrem amb naturalitat aquest títol.

Però, ni érem tan modèlics... ni pretenguérem mai ésser-ho. Almanco els “modelicons”!

Aquest títol fa molt de temps que deixà de ser adient a la revista, almanco des del primer 
moment que va començar a obrir-se a altres col·laboradors aliens a aquest cercle nostrat. 
Si l’hem mantingut fins ara mateix ha estat degut primerament a la inèrcia i, després, a no 
haver trobat mai cap altre títol que remarcàs suficientment aquest caràcter humil d’origen.

Crec que, a partir del pròxim número, els nostres successors miraran de posar-hi remei.

• Un subtítol més improvisat encara... emblema de la revista.

La nostra “revista” va néixer sense cap pretensió de ser-ho: només com una remesa puntual 
d’una informació concreta que se m’havia encarregat que fes arribar al personal, especial-
ment als qui no havien pogut venir a la reunió. Provablement, si jo hagués estat més fidel 
complidor de l’encàrrec i no hagués aprofitat l’avinentesa per afegir-hi algunes capbuitades 
o cavil·lades d’home vell i desenfeinat, la revista ni tan sols hagués nascut...

El seu subtítol ja ho diu tot: “Espècie de revista, butlletí o lo que sigui ”. Encara ara no ens 
hem aclarit molt bé del què és o vol ser aquesta publicació nostra. L’únic que sempre hem 
tingut molt clar és per a què havia de servir i a què havia d’ajudar: crear un vincle d’unió 
entre uns amics de sempre i antics companys. Sortosament, però, aquest cercle de “amics 
de sempre i antics companys” ha resultat més extens del que nosaltres pensàvem...

2.- Una revista de condeixebles: virtuts i defectes
Aquesta revista nostra que va néixer per ser vincle i lligam entre antics condeixebles té 
totes les característiques –virtuts i mancances– pròpies d’aquest tipus d’escrits.  És:

• Una revista improvisada, plena d’espontaneïtat i descura.

El que sempre es procurava era que tingués un caràcter espontani, quasi parlat, el d’una 
conversa entre amics entorn d’una taula o vora la xemeneia: fins i tot hi trobareu adesiara 
(especialment en la seva primera etapa: números 1-19)  un freqüent ús i abús d’anacoluts 
i solecismes propis de les converses directes, dialogades i plenes de sobreentesos, un llen-
guatge que sempre prioritzava l’espontaneïtat i la frescor a la correcció estilística o gra-
matical, etc. Eren uns escrits “per a amics i entre amics” que tot s’ho permeten i tot s’ho 
perdonen. La complicitat entre condeixebles permetia un llenguatge quasi exclusiu. 

No importa dir que, poc a poc, aquest llenguatge va anar canviant en les posteriors etapes.

• Una revista sense subscriptors, amb una nova figura: lector/escriptor

Si ens preguntam quin va ser el secret inicial de la reeixida d’aquesta revisteta nostra, jo 
diria que la resposta és ben simple: perquè va aconseguir ésser UNA COSA DE TOTS!  
En aquesta revista no es va poder destriar mai entre lectors, escriptors i subscriptors, col-

laboradors o redactors: Tots hi hem posat sempre les mans i n’hem estat “actors” i ningú 
no n’ha estat mai un simple espectador. Crec que cap condeixeble –exclosos els difunts, 
naturalment– s’ha alliberat d’haver participat activament a la redacció dels seus articles: 
Hi trobareu la firma i els escrits de tots nosaltres. Uns més i altres manco, però tots en som 
i n’hem estat lectors i escriptors ensems. Redactors i subscriptors alhora.

I així hem volgut que continuàs essent fins ara mateix quan els seus lectors habituals ja 
sobrepassen de molt les dues-centes persones. No hi ha cap lector que  –si ell ho vol– no en 
pugui ser també articulista... Mai, que jo sàpiga, s’ha exclòs cap escrit ni s’ha censurat una 
sola paraula a ningú. De totes maneres ja no es pot continuar pensant que aquesta revista o 
lo que sigui pot entendre’s encara actualment com una revista de condeixebles...

• Una revista sense previsions de futur

Si començà sense cap pretensió de continuïtat, molt menys es podia pensar en previsions de 
futur. Es feia cada número improvisant, sense cap garantia que la cosa sortís bé o no i sense 
poder preveure mai fins quan podríem aguantar. Amb motiu del nº XXV (vuit anys després 
del seu començament) en Toni Bennasar em preguntava sobre aquesta qüestió (MODÈ-
LICS i modelicons, nº 25. Gener 2011) i la meva resposta ja aleshores va ser aquesta: 

“Molt de futur no podem tenir en la mesura que el que ja ens sobra a tots és “pas-
sat”. Però encara alguns anys sí que supòs que mantindrem forces i humor per 
mantenir-la viva. Déu faci que siguin molts, però segur que no arribarà al segle 
XXII...  

Si el que em preguntes és si, després de la nostra revista, en pot sorgir una altra de 
semblant per a altres generacions de condeixebles, no me pareix molt probable. 
Pensa que els nostres cursos del Seminari foren cursos excepcionalment nombro-
sos que no es tornaran repetir mai més... i una revista així sols és possible si hi ha 
el nombre suficient i adequat d’escriptors-lectors que la facin viable. 

El que sí veig possible –i fins i tot recomanable– és que sorgeixi alguna cosa sem-
blant entre gent que, encara que no hagin compartit curs, hagin compartit època 
de convivència, sempre que aquesta convivència hagi estat satisfactòria i s’hagin 
establert entre ells vincles d’unió i d’amistat inesborrables de per vida.”  

Qualsevol diria que ara fa vuit anys ja estava pensant amb els “Amics del Seminari”!

• Una revista pluralista, entre divertida i seriosa: Tot hi cap 

Per tal que pogués ser de tots no s’ha identificat mai amb ningú: 
Pluralisme ideològic i total pluralisme d’estil i de temàtica. Quan 
en Joan Pla, en el nº 30, ens dedicava el seu “puput i angelots” ja 
reconeixia com a tret definitori de la nostra revista el seu pluralis-
me:

“El contrast o joc d’antinòmies és també una característica de 
“Modèlics i modelicons”: Són admirables la seva llibertat d’ex-
pressió i la naturalitat amb què es publiquen, per exemple, els 
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exercicis espirituals que predicà en S. Salom a València com la valenta presenta-
ció de n’Orpi referent al llibre de Jaume Santandreu -“Llobacarda...”- innovador 
i polèmic com sempre. 

D’aquesta antinòmia n’he fet un “puput i angelots” com els que faig cada dia als 
diaris des de fa 35 anys. Si vos sembla oportú, podeu publicar-ho aquí, en exclu-
siva, encara que només serveixi per descarregar plom del meu article oceànic.” 

A la nostra revista tot hi cap, salvant sempre l’amistat. 

3.- Evolució espontània

A.- Primera etapa (nº 1-19)  La revista neix i es va fent... com pot.

El primer que cal dir és que ningú demanava una revista. Crec que el primer número va 
sorprendre tothom. Potser esperaven 
(o ni tant sols això) un full o dos amb 
algunes notes complementàries de la 
darrera reunió de condeixebles. En 
lloc d’això compareixien 11 folis amb 
aquell encàrrec original envoltat, però, 
de tot un enfilall de “recomanacions” 
divertides que ningú havia demanat, 
però que feren gràcia al personal... 
especialment allò dels “puros” que 
recomanava i aquells que desaconse-
llava amb raons fortes i contundents.

Ningú demanava una revista... però 
tots s’aficionaren a llegir-la. 

Al final dels folis els deia que, si vo-
lien un segon número, enviassin ma-
terial per publicar. Dissortadament, 
aquell material –amb la mort de D. 
Teodor Úbeda– vingué tot sol i així 
va sortir el segon número. Comença-
va una cadena de fets o circumstàn-
cies imprevistes que donaren lloc als 
primers números i la cosa, sense pen-
sar-ho massa, va anar endavant.

Poc a poc –i sempre per insistència o baix convit meu– alguns començaren a escriure i pro-
gressivament es va convertir en quelcom normal aparèixer en aquells pocs folis que cada 
tres o quatre mesos solíem enllestir, sempre improvisant i sense saber mai el què sortiria. 
Cada número era una aventura... i a vegades un caos! Però havíem aconseguit una cosa 

molt important: La revista era ja cosa de tots, sempre amb aquell tret o aspecte familiar i 
confidencial d’origen. Sempre “entre amics i per a amics.” Així mateix, en el número 5 
(maig 2004) va aparèixer ja el nostre primer convidat: En Domingo Mateu va escriure el 
seu primer article i d’aleshores el camí no ha deixat. A partir del nº 9 en Toni Bennasar va 
començar una secció de les més antigues que hem cultivat: una entrevista a un hoste, “El 
nostre convidat”, que persisteix fins ara mateix. Tret d’això, continuava essent tan sols cosa 
de condeixebles i sempre amb mancances i entre crisis de creixement.

I així va continuar –no sé com, però sempre estira i amolla– fins que vam arribar al nº 20.

B.- Segona etapa (nº 20-42)  La revista pren volada...

“Moltes vegades tenc la impressió 
que aquesta revista no l’ha dirigit 
mai ningú: sembla que s’ha dirigit 
sempre ella sola... Ha anat fent el seu 
camí durant 10 anys afegint, llevant, 
canviant o reestructurant-se a mesu-
ra i al pas que les circumstàncies i 
les persones que hi anàvem escrivint 
ho anàvem fent també. Avui és dóna 
en ella una certa paradoxa: és la 
mateixa revista que fa deu anys però 
gairebé ja no hi té res a veure. Ella 
mateixa ha anat canviant sense quasi 
adonar-se que ho feia... Ella mateixa 
ha anat descobrint i transitant nous 
camins i nous horitzons impensables 
fa deu anys.  Avui el seu horitzó és ja 
ben distint. I ens sembla bé que ho 
sigui.”  (MODÈLICS i modelicons, 
nº 31, gener 2013. Editorial. pàg.2)

A partir d’aquí jo ja no en tenc tota 
la culpa. Els nous culpables. 

“En el darrer sopar de condeixebles 
a Mancor, en J. Sancho em digué a 
cau d´orella: “Biel, no t´emprenyaré més per enguany, però ten present que només que-
den dos dies per acabar s´any”. Això m´ho digué quan començàvem a sopar. M´havia 
encarregat el disseny del Calendari. Al final del sopar s´acostà altra vegada, recolzat 
ara per Jaume Gual, per encarregar-me un nou disseny per la Revista. «Volem donar-li 
una imatge nova» em digueren.” 

(Biel Rosselló, Per començar. MODÈLICS i modelicons, nº 20, maig 2009. pàg.3)

Amb aquestes paraules d’en Biel Rosselló a la secció “PER COMENÇAR” del número 
20 de la nostra revista podríem dir que va començar la seva segona etapa: la de maduresa.
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A l’estiu de l’any 2008 es van jubilar els condeixebles Toni Bennasar i Jaume Gual i pel 
mes de juny jo ja demanava ajuda per continuar amb la revista, avisant que, si algú no em 
podia donar una mà, ja estava en perill la seva continuïtat: jo ja no en sabia més. En Toni i 
en Jaume generosament –i tal volta sense saber molt bé on es ficaven– s’oferiren i a partir 
d’aquell moment s’obriren altres camins i moltes possibilitats de futur. Si no vaig errat, el 
nº 19 ja l’enllestírem entre els tres i, abans del nº 20, ja embarriolàrem en Biel Rosselló per-
què es comprometés també a dissenyar, maquetar i editar els números següents, donant-li 
un aspecte nou, modern i molt més artístic. El canvi de la revista fou ja immediat, tant en 
disseny com en continguts. D’aleshores jo ja no seria l’únic culpable. Si em demanen pels 
números anteriors de la revista, jo els dic que comencin a partir del 20. 

Jo diria que aquesta etapa (dels nº 20 al 42) fou l’època de maduresa de la nostra revista.

Així mateix aquell nou consell de redactors (que va funcionar bé durant cinc anys, donant 
un caràcter nou i totalment obert a la revista) es va enriquir encara més amb les posteriors 
incorporacions de Sebastià Salom (gener 2014), acabat d’arribar de la seva darrera estada 
a Burundi, i Domingo Mateu (maig 2015) que generosament com sempre ens donà la mà. 

Progressivament durant aquests anys podríem dir que la revista es va estendre a l’exterior 
i, sense saber com, ens trobàrem amb un bon cabal de lectors que, uns als altres, es feien 
arribar la revista. I fou aquí quan el nostre bon amic i condeixeble Biel Rosselló –durant 
tants d’anys esplèndid dissenyador i maquetista de MODÈLICS i modelicons– sempre tan 
modest, va pensar que això ja sobrepassava les seves capacitats perquè, segons el seu cri-
teri, s’havia fet “massa internacional”... i va demanar esser alliberat d’aquella càrrega. 

Moltes gràcies, Biel, per tots els teus anys de bons serveis i constants afanys de millora. 
Amb tu aquesta revista es va fer moderna i assolí un nivell estètic realment considerable. 

C.- Tercera etapa (nº 43-50) Noves in-
corporacions. Amics del Seminari.

Resultava evident que els hereus naturals de 
MODÈLICS i modelicons – si volíem que la 
revista tingués alguna mena de continuïtat 
– havien de ser els “Amics del Seminari”. 
Això ja ho vaig suggerir fa quatre anys a la 
seva IV Diada Cultural, a Son Gibert (maig 
2015), quan vaig exposar que la nostra il·lu-
sió era arribar al número 50 i que, a partir 
d’aleshores, fossin ells els que es posassin 
al capdavant. La meva idea fou ben acollida 
en principi, però no havíem planificat encara 
cap mecanisme concret de transició.

Les coses a vegades es componen soles. La 
renúncia de Biel Rosselló a continuar al front 
de la seva tasca de dissenyador i maquetista, 
ens abocà un poc a la desesperada a haver de 

cercar algú que, amb competència, pogués fer-se’n càrrec de manera immediata: la solució 
va venir de part del bon amic Macià Llabrés que, de manera incondicional, va acollir la 
nostra proposta i el nº 43 ja va sortir de les seves mans i, entre el que ja sabia aleshores i 
tot el que d’aleshores ha anat aprenent, avui ja es pot dir que li surt una publicació brillant. 
Dos números després –mitjançant en Macià– es va ajuntar també a la redacció l’amic Pere 
Amengual, que d’aleshores ha exercit de coordinador de la revista. 

La transició gradual de Modèlics a Amics del Seminari havia començat per via dels fets. 
Ara sols falta completar-la... i en això estam quan finalment arribam al nº 50 i podem dir:

Fins aquí hem arribat... i així conclou aquesta primera època de la nostra revista.

A partir del pròxim número –progressivament i al ritme que ens ho permetin– els que fins 
ara n’hem estat responsables anirem assolint poc a poc aquest nou títol: corresponsables.  
Anirem alleugerint progressivament la nostra responsabilitat, però no ens farem mai tant 
lluny que no puguem i vulguem posar-hi sempre les mans quan sigui convenient i per a tot 
el que calgui. Nosaltres –com els vells rockers o els vells soldats– no desapareixerem de 
sobte... només com ells procurarem difondre’ns lentament dins l’horitzó.

I és una alegria saber que la revista quedarà en bones mans: les dels Amics del Seminari.

4.- A tall de tast... Sobre la nostra revista

Joan Pla 
Amb motiu del X aniversari de la revista 
(Modèlics i modelicons, nº 30. Octubre 2012, pàgs. 15-21)

Deman llicència per a novel·lar 
les vostres històries.

Gràcies, de cor, a tots els que heu exposat l’ànima damunt aquest 
paper i m’heu convidat a participar en la festa editorial del desè 
aniversari d’aquesta revista.

He llegit una per una les 29 aparicions de “Modèlics i modelicons”. Ha estat un plaer, 
un profit personal i, a dir ver, inesperat. Em pensava trobar-me amb una fulla parroquial 
a l’ús i m’he trobat amb una autèntica antologia dels pensaments i sentiments, plurals i 
progressistes, de tots els qui escriviu o heu escrit en aquesta publicació. En faré, si Déu 
m’ajuda, un resum - mai no una anàlisi crítica - de tot allò que més m’ha impressionat 
per la seva qualitat literària i humanística o per la seva bondat ideològica. 

Sospitava, com he dit, que l’estil essencial de la revista “Modèlics i modelicons”, tot i 
que el seu “Consell de Redacció” està format per tres homes seglars o, en aquest cas, 
secularitzats seria un estil clerical, encara que culte, interessant i substanciós. Per això, 
mai no voldria donar un sentit pejoratiu a la paraula “clerical”, encara que tampoc vol-
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dria preterir la crítica dels aspectes negatius que aquesta paraula comporta, com ara la 
retòrica inflada, l’efeminament dels gestos i dels mots, la rigidesa dogmàtica de les afir-
macions i, a la fi, l’absència, quasi sistemàtica, de la preocupació social. Els tretze anys 
de formació al Seminari donaven més importància al ritu que al raonament, a la litúrgia 
i a l’orde jeràrquic que a la iniciativa personal i a la llibertat. Cap d’aquestes tares s’ha 
manifestat després a l’exercici pastoral dels quinze “modèlics” que són sacerdots, ni a 
l’exercici professional dels set que s’han secularitzat. Ho dic així, sense cap dubte, per-
què els acab de conèixer, un per un, pels seus fruits. Fruits i obres, palpables i exemplars, 
a les parròquies, a la cúria, a les missions, a les càtedres, a la literatura, a la música, a la 
pintura, a la filosofia pura, als mitjans de comunicació i, principalment,  als problemes 
humans de la pobresa i de la drogoaddicció, com és el Projecte Home, d’importància 
internacional, parit i dirigit per un vilafranquer de la fornada dels “modèlics i modeli-
cons”. 

Vora la grandesa d’aquestes obres i projectes, també s’inclouen a la revista algunes 
descripcions, inefables, de la formació seminarística. Per exemple, quan, al nº 28, Sor 
Maria Amada, la proverbial cuinera que se sabia el nom de totes les carns d’una vedella 
escorxada, conta que van prescindir a la cuina del Seminari de les al·lotes més joves, 
seglars, per tal de no pertorbar la puresa i la castedat dels seminaristes que ja s’afaitaven. 
En aquest sentit, record l’admonició de don Miquel Amer, a en Fito i a mi, quan ens di-
gué en castellà que no duguéssim les mans dins les butxaques, quan passejàvem per “la 
senda de los elefantes”, marcada pels tamarells del camp de futbol de Son Gibert, perquè 
“las manos en el bolsillo rozan las partes erógenas”. 

Des d’un punt de vista periodístic, que és l’únic que jo puc aportar, l’estil clerical que 
pressuposava es troba també, ben sovint, als escrits polítics dels més destacats personat-
ges del Poder i de la Política actuals, tant si són de dretes, com si són d’esquerres, prin-
cipalment d’esquerres. És un estil paternalista, sempre doctrinari, sempre categòric. Qui 
el té, quan parla, escriu o predica sempre ho fa des de la trona, com si fos posseïdor de 
la veritat absoluta. Abans de criticar el possible clericalisme d’aquesta revista, em vaig 
trobar amb la crítica clara i fulminant de Toni Bennasar: “L’Església hauria d’obrir-se 
... S’hauria d’oblidar una mica que és ”mare i mestra” i asseure’s, escoltar i aprendre.”

Així com els gestos físics, les mans, el to de veu, la forma de riure i de menjar i beure 
també marquen l’estil vital dels qui han passat pels convents i seminaris catòlics del 
món, l’estil dialèctic, intel·lectual i comunicatiu d’aqueixes persones també es veu in-
fluenciat per la força indiscutible de l’Escolàstica i pel dogmatisme que ha practicat la 
Santa Mare Església durant segles. No diré, com diu en Sancho al nº 14, que la qüestió 
- “Modèlics” o “modelicons” - no em deixi dormir,  però voldria saber per què els Mo-
dèlics van en majúscula i els modelicons en minúscula. Quins són uns i quins són els 
altres: Són Modèlics aquells que són pares espirituals de tothom o modelicons els que 
només són pares dels seus fills carnals? Trob que els tres mestres de redacció - Sancho, 
Gual i Bennasar -, tots tres eminents en el camp de l’Educació, ens sabran explicar la 
contundència amb què es proposen tots i cada un dels escrits d’aquestes 28 edicions que 
he llegit al llarg de l’estiu xafogós del 2012. Jo crec que aquest estil, del qual jo tampoc 
me n’alliber, és més una inèrcia que una voluntat. 

La presentació que ens fa Jaume Sancho de la revista nº 1, apareguda ara fa deu anys,  
marca l’estil o, millor dit, l’esperit de la publicació. És, crec jo, l’esperit de l’alegria fra-

terna, la força de l’amor en igualtat i l’expressió de la llibertat personal amb absoluta lli-
bertat d’expressió. Malgrat tot el tiberi d’orde i jerarquia, esment, prudència i prejudicis 
que travessen la biografia dels capellans tradicionals i, també, d’alguns secularitzats de 
vocació docent irremeiable, aquesta revista té una veu jove i innovadora. Mai l’article, 
la crònica o la recomanació es converteixen en sermó de veritat eterna.  

La presentació d’en Jaume ens fa albirar clares proposicions de llibertat i progrés, dins 
el seny de la fe i del be comú que ens ocupa i preocupa. Hom diria, com deia n’Eduard 
Bonnín Aguiló, fundador dels “Cursets de Cristiandat”, que no hi ha cap modèlic ni cap 
modelicó que no vulgui ser, abans que doctor de la Santa Mare Església o Premi Nobel 
de la Pau, “aprenent de cristià”. Em sembla que tots els que participam en aquest afany 
periodístic compartim la mateixa definició de l’amor que ens proposava l’esmentat líder 
de la cristiandat:  “Amor és fer possible la llibertat dels altres”. 

La revista comença amb una crònica de societat o “cronicó” (30 desembre 2002) d’en 
Sebastià Salom, aleshores rector de Santanyí, on ens conta el que van sopar els 13 de la 
primera reunió de condeixebles. Justament 13, com en el darrer sopar del Bon Jesús i 
els 12 apòstols. Nou preveres i quatre secularitzats parlaren, especialment, d’en Mateu 
Galmés, que acabava de morir. Em ferí la referència a la seva “desgraciada vida” i en 
Jaume Sancho m’explicà més tard els detalls. Els vostres testimonis sobre la mort de 
Mateu Galmés són d’una sincera fraternitat perfecta. Jo també era amic seu, però feia 
molts d’anys que no el tractava. 

A propòsit dels amics que ja gaudeixen Llum i Veritat eternament, els obituaris dedicats  
a Miquel Nigorra en el nº 8 de la revista o a Pep Toni Fuster en el nº 10 són el testimoni 
viu de fraternitat més sincer i emocionant que jo he llegit mai. En un món com aquest 
que avui encara roda, on el desamor i l’egoisme són el pa nostre de cada dia, testificar 
l’amor fratern és un acte revolucionari i estimulant. És cert que només es parla bé dels 
qui són morts, però en aquest cas succeeix al contrari: són els morts el que parlen bé dels 
vius. Com són també en Pep Toni o en Biel Rossinyol els qui donen branca, com Déu 
mana i toca, a Jaume Sancho. Per a un observador extern, és admirable la sinceritat i la 
contundència de les diatribes entre condeixebles. Són, com deia el nostre poeta, autèn-
tics “festivals del pensament”.

Tenia jo al meu escriptori tres col·leccions predilectes de revistes d’art i pensament, 
de les quals en treia idees i cites per als meus escrits diaris: “Litoral”, “Revista de Oc-
cidente” i “Papeles de Son Armadans”. Des d’ara n’hi afegiré una quarta: “Modèlics i 
modelicons”. 

Em diverteix la primera figa que li tira en Salom a n’Orpí, quan diu en el seu “croni-
có” que el poeta gabellí se n’aprofita de la reunió de condeixebles per a vendre “a preu 
d’amic” el seu llibre “Fent camí amb el poble”. No hi ha com tenir bons amics. Idò.

Les “recomanacions” d’en J. Sancho són apoteòsiques, principalment quan recomana el 
tabac que heu de fumar. Tenc, des de fa mig any, un llibret –“Cavil·lades d’un desenfei-
nat, per a temps de figues”– que és una recopilació de les publicades a la revista i encara, 
en obrir aqueix llibret, l’olor que m’arriba és com si fumàs un “toscano” dels que ell re-
comana per a fumar tot sol. Quant a música i llibres, el seu repertori és magnífic. A més, 
ens recomana el Softcatalà a Internet, sense cap mena de sectarisme polític. A propòsit 
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de la qüestió lingüística, tan “emputada” al dia d’avui, crec que seria oportú observar 
un detall: Al 1963, prest farà mig segle, quan en Franco ho dictava tot, l’Obra Cultural 
Balear ja ens estimulava amb premis la nostra voluntat de parlar i escriure normalment i 
amb tota naturalitat la llengua pròpia de les Illes Balears. El català, és ben ver, patia una 
sistemàtica i constant persecució sota el poder omnímode d’en Franco, però vull dir que 
em sembla deliciosa la crònica, titulada “La Ceba”, (“Modèlics...,nº 5) dels companys 
que gaudiren del premi - un viatge i estada de quatre dies a Catalunya - per haver obtin-
gut la millor nota al Curs de Català organitzat per l’OCB, vint anys abans de l’Estatut i 
de la llei de normalització que ara bull o fem bullir, uns a favor i altres en contra. Vet ací 
els noms i els llinatges dels agraciats, ben coneguts i ben estimats: Domingo Mateu, Jau-
me Obrador, Jaume Sancho, Bartomeu Socies, Bartomeu Tauler i Jaume Vives. Ben se-
gur que cap d’ells, durant aquell viatge joiós a Catalunya amb el gran mestre F. de Borja 
Moll, podia imaginar que l’OCB funcionava millor al marge d’en Francisco Franco que 
no d’en José Ramón Bauzá. En veure en Gual i Móra en parlarem d’aquest tema...

Amb aquests prolegòmens, la lectura de les 28 revistes següents es convertí en una ne-
cessitat, com la “fumera” d’en Jaume nostro.

Des de la revista nº 1 fins a la nº 18, s’emprarà el mateix disseny de portada. Persisteix, 
però, l’eslògan de “espècie de revista, butlletí o lo que sigui”. L’aire que li vol donar el 
seu fundador és un aire d’intimitat casolana, d’amics i germans que conversen a la fres-
ca en l’estiu o a la foganya en l’hivern. La publicació n’està plena d’intimitats: la mare 
d’un, la malaltia d’un altre, els tords robats, la monja cuinera, Sor Maria Amada, les 
mares i els pares fent Exercicis Espirituals a Can Tàpera, les flors de Gabriel Rosselló 
Rigo, el “bon dia” radiofònic d’en Joan Bauzà i tantes altres. 

Hi ha una secció fixa “Per començar”, on han escrit gairebé tots els condeixebles, llevat 
de n’Amengual, en Fons, en Parets, en Pol, en Ramon i en Romero que se suposa que ho 
faran qualque dia, si qualcú els encalça. Per altra banda hi ha vuit o nou - Bauzà, Benna-
sar, Darder, Fuster, Gual, Moll, Rosselló, Salom i Sancho - que ja han repetit, dues o tres 
vegades, en aquesta secció interesantíssima i testimonial. Com que tots parteixen de la 
convicció que escriuen per als amics i familiars més entranyables, tant si ens conten la 
seva jubilació com si ens fan l’obituari d’un company que ha mort, tant si parlen del mar 
i de la terra, dels records escolars i dels grans viatges d’estudi o de plaer, de les seves 
missions al Burundi, al Perú o a la Cuba d’en Fidel amb el Papa, el to de sinceritat de 
tots els testimonis és absolut. 

Fan possible, amb aquesta sinceritat, l’axioma clàssic que diu que només esdevé univer-
sal allò que és singular. En tenc proves, de persones completament alienes al col·lectiu, 
que s’han enganxat a determinats articles i, fins i tot, m’han insinuat que podria escriu-
re’s una bona novel·la només amb la trama, nus i desenllaç que marquen els diversos 
testimonis dels modèlics i modelicons. “Els fantasmes de la filosofia” ballarien sardanes 
amb en Jaume de Mancor de la Vall. El gallets de Sant Pere o puputs que jo dibuix cada 
dia amb angelots que neden cantarien l’albada de la Pàtria celestial on ja hi són, sens 
dubte, els col·legues Nigorra, Galmés, Fuster i Rossinyol. No hi hauria més diccionari 
per a enriquir la prosa del novel·lista que el “Lexicon” d’en Tomeu Tauler, que és una 
obra gegantina i adorable. El projecte sublim dels homes que conviuen i reviuen amb en 
Tomeu Català seria el contrapunt més apropiat per als poetes i peregrins que componen 
himnes i canten nadales, a l’ombra de la pleta parroquial on hi pasturen les ovelles fidels. 

L’esplendor dels camins inescrutables de Déu i de la universalitat de l’amor serien les 
cròniques missioneres de Sebastià Salom,  de Joan Sunyer i d’Antoni Mateu.

A propòsit d’aquesta novel·la que vull o puc escriure sobre la peripècia vital dels au-
tors d’aquesta revista, no amagaré la font d’inspiració que, a més de la meva lectura 
apassionada, fou l’article magistral de Joan Bauzá, al nº 28, que ens parla del “retorn a 
les històries”.  També jo, mentre reorganitzava i reorientava la meva vida professional, 
podia confessar textualment el que ens deia en Bauzá: “Deixàrem els relats per les tesis, 
i així hem viscut per anys. Les tesis ens fascinaren, i tan valia que fos la de “El capi-
tal” de Marx com la de “Crítica de la raó pura” de Kant. Allò que era important era 
el contingut, el raonament, el missatge, això és, la tesi.” L’estufera intel·lectual, a part 
del fet sublim de ser felanitxer, m’havia pujat a la cresta i la veritat és que no era, ara ho 
reconec, aguantador. Tornar a les històries, periodista i escriptor, ha estat la meva gran 
sort, per no dir la meva segona redempció. 

Els modèlics i modelicons, basta passar llista i veure el que fan i han fet, tant si són ca-
pellans com si ho han deixat de ser, tant si es santifiquen al llit de les amors matrimonials 
com si es diverteixen al ball solemne dels fadrins consagrats, tenen corda per fermar no 
una,  sinó deu novel·les.

És obvi que, en aqueix nou relat que em tempta, no hi cabrien les disquisicions, les tesis 
i els sermons de vida eterna que, qualque pic, heu publicat a la revista. Les erudicions 
llibresques i les cites de pensadors i mestres clàssics, antics i moderns, les frases 
intercalades en llatí i l’anècdota pia només servirien per dibuixar el perfil extern d’algun 
personatge que figura i viu a la llista general dels condeixebles.

En Toni Bennasar, amb la seva sèrie “Amb el cor a la mà” ens dona el guió d’una història 
magnífica. Des del seu primer article “records entranyables” fins al que es titula “burxi-
nant dins la meva intimitat” hi ha un banc immens de dades, una font d’inspiració, diria 
jo, inexhaurible.

Només pel fet de retrobar-me amb persones que, d’una manera o d’altra, han nodrit 
les emocions i les esperances juvenils del meu cor, ho pagava dedicar un mes sencer 
a la lectura i anàlisi d’aquesta “espècie de revista, butlletí o lo que sigui”. Mai no me 
cansaré d’agrair la possibilitat de tornar al nucli germinal de la pròpia llengua, és a dir, 
a la prosa planera, irònica i assenyada del meu amic i paisà Joan Rosselló Vaquer. He 
tornat, després de mig segle d’incomunicació i allunyament, a reviure l’entusiasme vital 
que em transmetien en Jeroni Fito, en Toni Pol, en Tomeu Forteza, en Miquel Alenyar, 
en Marià Cortès, en Manolo Haro i la seva germana Isabel, inspiradora dels moments 
sentimentals més humans d’en Jeroni Fito i meus, i tants d’altres que he reconegut a 
les fotografies. Les del meu curs, que s’ordenà justament el dia del meu aniversari, 22 
de desembre de 1962, amb aquell Bernat Pou i la patena dels seus trenta anys, o la dels 
qui tocaven els orgues i pianos de Son Gibert, han estat imatges reconstituents, com 
els “colágenos” d’Ana María Lajusticia que pren la meva dona cada dia. Vius i morts 
d’aquella etapa mística m’ajuden a reconstruir-me poc a poc i amb bona lletra, ara que 
m’he tornat a inscriure a la cursa olímpica dels darrers 100 metres lliures.

De les causes que m’induïren a deixar - en el meu temps, quan un abandonava la carrera 
sacerdotal, es deia : “En Fulano ha deixat”- les podeu conèixer al nº 29, maig 2012, en 
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una esplèndida entrevista de Toni Bennasar. Aquest és un altre aspecte de la revista: les 
entrevistes. Tant si les fa en Domingo Mateu com si les fa un altre. Periodísticament, 
paraula d’un professional veterà, “Modèlics...” és una publicació digna d’inserir-se a la 
Història del periodisme del segle XXI. Bé ho diu, al nº 25, el meu amic Sebastià Serra 
Busquets, catedràtic d’Història,  que sempre que em veu, em diu: “Hola, professor”. Té 
motius: Ell estudiava el batxillerat, quan jo feia de professor al Col·legi Lluís Vives de 
Palma. És ver, aquesta revista és ja històrica, malgrat siguin pocs els seus lectors. 

El contrast o joc d’antinòmies és també una característica de “Modèlics i modelicons”: 
Són admirables la llibertat d’expressió i la naturalitat amb què es publiquen, per exem-
ple, els exercicis espirituals que predicà en Salom a València com la valenta presentació 
de n’Orpí referent al llibre de Jaume Santandreu -“Llobacarda...”- tan innovador i polè-
mic com sempre. 

D’aquesta antinòmia n’he fet un 
“puput i angelots” com els que faig 
cada dia als diaris des de fa 35 anys. 
Si vos sembla oportú, podeu publi-
car-ho aquí, en exclusiva, encara 
que només serveixi per descarregar 
plom d’aquest article oceànic. 

No vull fugir del teclat, sense agrair 
l’escrit d’en Bartomeu Moll sobre 
els nostres “formadors”. Encara 
que siguin microscòpiques les re-
ferències biogràfiques, la llista és 
perfecta i ens pot ajudar a recons-
truir tot el nostre passat fonamen-
tal. 

No sé si era això el que espera-
ven de mi els qui m’encomanaren 
aquesta col·laboració. Quan li vaig 
dir a Toni Bennasar que la lectura 
de les 29 revistes em donava tema 
per a un llibre de moltes pàgines, 
em suggerí que ho fes en dues parts, 
però, com que no sé, ni ho sabré 
mai, si seré viu a l’hora de publicar 

la següent revista, aquí s’acaba el meu discurs, ara per ara, i que Déu em perdoni no 
només les al·lusions i reiteracions, sinó les omissions de noms i fets que, per ventura, no 
he sabut veure en aquesta primera lectura. 

Una abraçada fraterna,  Joan Pla
(MODÈLICS i modelicons, nº 30. Octubre 2012)

Així s’ha anat fent 

MODÈLICS i modelicons
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MODÈLICS i modelicons
Amb motiu d’arribar al número XXV 
(MODÈLICS i modelicons, nº 25, gener 2011)

Antoni Bennasar 
Entrevista a 
Jaume Sancho Gili

La nostra revista ja és una realitat madura, que no vol dir perfecta. Les coses i les perso-
nes sempre poden millorar. Ha superat moments crítics i aquí la tenim amb molta vida. 
I la té perquè tots l’hem volguda i tots hi hem aportat la nostra col·laboració; cadascú 
la que podia. Ja deuen haver passat més de 8 anys des que sortí aquell primer número. 
Quin és el secret d’aquesta durada i creixement? Tots en podríem donar una resposta. La 
meva seria la següent: perquè entre nosaltres existeix un lligam molt important i creim 
que amb aquest mitjà encara es pot enfortir més. Seria interessant conèixer més de prop 
què en pensa cada un de nosaltres. 

De moment coneixerem el pensament d’en  Jaume, al qual faré les següents preguntes.

 1.- Jaume, explica’ns com et començà la idea de fer una revista?

Bon començament, perquè aquesta serà fàcil de respon-
dre! De fet, ja va quedar contestada a les dues primeres 
retxes de Presentació que es varen escriure a la revista: 
Quan va sortir, circumstancialment, el que seria el nú-
mero 1, ja en el primer paràgraf hi podíeu trobar escrites 
aquestes primeres paraules meves: “Hom no sap moltes 
vegades com comencen les coses,  quan se’n vol ado-
nar ja està embolicat dins una moguda que mitja hora 
abans no havia ni imaginat. Així ha començat aquest 
“butlletí”, que ha arribat a sortir sense saber ben bé 
com”.   

Així va començar.

Record que férem la reunió de condeixebles de desem-
bre a can Sebastià Salom a Santanyí, i, al temps de so-
par, en Joan Parets - (quantes iniciatives, que en principi 

semblaven de “bomber”, deuen haver sortit durant tota la nostra vida degudes als nostres 
estimats P.T. Fuster o J. Parets ?) - va suggerir que, ja que  “tots”  teníem internet   (i 
no us perdeu aquesta:  en Joan no n’ha tingut fins al mes passat!),  convenia enviar una 
crònica de la reunió als qui no hi havien pogut venir. Així ho acordàrem. Un poc després 
en Salom ens va treure un paper que havia trobat, que era el compromís que llegírem a la 
vestició del seminari menor, i també vàrem pensar enviar-lo a tots per internet; després 
hi havia també les adreces dels condeixebles i un comentari compartit sobre la persona 

d’en Mateu Galmés, que havia mort el mes abans... i, a tot això, jo ja hi vaig afegir al-
guna d’aquestes parides meves de cada número i així s’arribaren a reunir onze folis que 
formen el contingut del primer número. 

Així va començar la cosa:  sense saber com !

Al final d’aquells onze folis jo hi afegia que podria ser que sortís un altre “butlletí” com 
aquell... sempre que es complissin algunes condicions.  “El pròxim número sortirà – pot 
ser – quan hagi plogut i m’hàgiu enviat material suficient per enllestir-lo. Així que ja ho 
sabeu: si voleu un altre número, enviau coses...  i procurau que plogui.”

Es veu que es compliren les dues condicions i... fins avui! 

Així doncs, de fet i en darrer extrem, la iniciativa la deuríem a en Joan Parets...

2.- Coneixies alguna experiència prèvia que et feu venir la idea?

Com t’he dit abans, la revista mateixa va sorgir sense cap idea prèvia ni planificació. Ni 
tan sols el títol va esser planificat: “MODÈLICS i modelicons” té totes les traces d’esser 
un títol poc sofisticat que mai se li acudiria a qui pretengués fer una revista amb unes 
certes pretensions. Lo de “MODÈLICS” (invenció celebrada del rector Sureda) estava 
com a cantat i lo de “modelicons” (probablement retruc irònic – potser cínic – del su-
perior Joan Soler) vendria a ser també un contrapunt irònic nostre, d’aquells que ens 
sabíem riure tant de l’un com de l’altre... com també de nosaltres mateixos: Ni fórem 
tant modèlics... ni pretenguérem ésser-ho.  Almanco els “modelicons” !

Respecte a possibles antecedents de la nostra revista,  jo no en coneixia cap. Sols poste-
riorment vaig saber que Mn. Francesc Caimari per devers els anys ‘80 va fer una re-
visteta per als seus condeixebles (amb els mitjans d’aquell temps: ciclostil i poc més) 
anomenada “CAN RASCA”. La nostra “revista” va néixer sense cap pretensió de ser-
ho:  només com a una informació puntual del que se m’havia encarregat que fes arribar 
al personal,  especialment als qui no havien vingut a la reunió.  

El seu subtítol  ja ho diu tot:  “Espècie de revista,  butlletí o lo que sigui. ”

3.- Com la pensares i què pretenies?

Toni, ja semblarem una mica reiteratius: NO LA VAIG PENSAR! 

Va sortir... així com va anar sortint : tira, tira i ja veurem ! Ara 
sí que ja la planificam. Al principi sortia el que sortia... i tothom 
content.

En quant a la segona part de la pregunta, sí que crec tenir una 
resposta: Després del primer número - que no tenia altra finalitat 
que informar puntualment d’algunes coses - la finalitat meva, 
més o manco conscient, va ser fer alguna cosa que ajudàs un poc 
més encara a mantenir-nos units, i la “complicitat” que suposa 
escriure coses nostres per als altres companys em va semblar un 
bon element de cohesió. 
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Quan es varen complir els cinc anys de la revista, en el número 16, hi vaig escriure unes 
paraules que ara crec que resumeixen aquesta finalitat. Allà hi trobareu escrit el següent: 

“... aquest grapat de folis que cada tres o quatre mesos escrivim entre tots  con-
tribueixen d’alguna manera a refermar entre nosaltres aquella estima i aquella 
solidaritat que, gràcies a Déu, sempre hem sentit els uns per als altres: Varen ser 
molts d’anys de “rapar” plegats (la meva filla sol dir: “Familia que se jode unida, 
permanece unida!”) i de posar unes fortes i sòlides arrels comunes que sempre han 
existit i encara subsisteixen.

En aquest sentit  sí que crec que és veritable allò de MODÈLICS... Per a mi, i per 
a gairebé tots vosaltres, els condeixebles són els condeixebles! No pensarem igual, 
però això ja no ens importa. Ens importa però compartir les nostres vivències, les 
nostres il·lusions (encara en tenim), les nostres idees, les nostres preocupacions i 
les nostres alegries. 

I al servei de tot això ha volgut estar i vol continuar estant aquesta petita revista.

Això ha volgut esser i vol continuar essent MODÈLICS i modelicons. “

Ara mateix no trobaria millors paraules per a contestar a la teva pregunta.

4.- Ja som al nº 25, Com avalues aquesta primera etapa?

En realitat, el que tu dius primera etapa (aquests 25 números) jo la subdividiria en al-
manco 3 o 4 sub-etapes o com li vulguem dir. Deixant a part el número 1 (que, com hem 
dit abans, el podríem considerar com una mena de “pròleg”), podríem dir que en el pri-
mer any de la revista (del n. 1 al 3) els números foren molt minvats tant de qualitat com 
de quantitat de fulls:  no arribaren mai a les 20 pàgines. 

Ja a partir del segon i tercer any (números 4 a 9), el nombre de pàgines va augmentar 
fins un promig d’una trentena, la qual cosa vol dir que les col·laboracions començaren 
a augmentar; però fins al número 10 (any IV de la revista) encara els imprimíem a una 
sola cara...  perquè fessin més embalum! 

Fins aquí jo ho consideraria com una etapa de consolidació de la revista. El fet més 
destacable que jo valor d’aquesta etapa o sub-etapa és que va aconseguir que la revista 
ja fos una cosa de tots: Malgrat aleshores no tots encara hi escrivissin (i no oblidem que 
aquest era i és un objectiu fonamental d’aquesta revisteta), ja tots d’alguna manera es 
feren seva la publicació. Estaven contents almanco de llegir-la... Si no hagués estat així, 
segur que la revista no hagués passat més endavant. 

Quan podríem dir que la revista va adquirir ja una certa solidesa va ser a partir del seu IV 
any: la gent ja hi va participar més i amb col·laboracions més extenses, començàrem a 
incloure-hi col·laboracions externes com “El nostre convidat”, que jo crec que donaren 
una nova fisonomia a la revista i  varen augmentar el seu interès...

El que jo consider, però, la principal mancança d’aquesta etapa és que encara la con-
feccionava jo tot sol. Això, que podria considerar-se com un mèrit meu, en realitat és el 
pitjor dels retrets que em fas i que ens hauria portat a una situació sense sortida. “Qui 

tot sol s’ho menja, tot sol s’ofega”. Era encara “sa revista d’en Sancho”... I a en Sancho 
se li acabaven les idees. O ens havíem de renovar i partir de bell nou o havíem d’acabar 
amb la revista amb un bon enterrament. Així ho vaig manifestar a una reunió de condei-
xebles  a can Toni Perelló  a Portocristo.

La reacció va ser molt encoratjadora i decidírem donar-li un nou 
camí entre tots. Gràcies a Déu (i als anys), tu i en Jaume Gual us 
acabàveu de jubilar i us vàreu comprometre amb la revista fins 
al moll dels ossos, cosa que jo mai per mai us podré pagar. Vaig 
sentir aquesta vinculació vostra a la revista com una alliberació 
i com si s’obrissin unes noves perspectives, que jo intuïa molt 
renovadores, com així ha estat. Si a això hi afegim el compromís 
total –que tampoc mai podré agrair– que va assumir en Biel Ros-
selló, al qui cada número li du una feinada de no dir  per fer el 
disseny i la confecció gràfica i fotogràfica, ja podeu comprendre 
que la revista necessàriament havia de canviar de cap a peus. No 
és per presumir, però crec que, a partir de fa dos anys, entre tots 

nosaltres estam aconseguint fer una bona revisteta, tant pel contingut com pel disseny. 
Ens estam posant el llistó bastant  altet...  i estam decidits a no baixar-lo.

5.- Què hi trobes a faltar?  Què hi afegiries?

Toni, ara  els “ideòlegs” de la revista,  gràcies a Déu,  ja som tot un equip! Aquesta és, 
per tant, una pregunta que hauríem de contestar entre tots, com, de fet, ho feim  quan ens 
plantejam  a cada número el que hi hem de posar, afegir o canviar... 

Des de fa temps, una nova secció fixa que jo desitjava afegir-hi era aquesta mena de “ga-
leria de personatges del seminari”, que comença en aquest número, i en la qual, a més de 
recordar-nos els personatges com els coneguérem, amb les seves dèries o caires anecdò-
tics, ens donàs també una visió més ampla d’aquelles persones que nosaltres conegué-
rem sols parcialment, com a professors o superiors, però que, al marge d’aquest aspecte, 
tenien tota una altra vida plena d’activitat fora del seminari que molt sovint ignoram. 

Feia temps que ho volia plantejar, però la persona que considerava adequada per mane-
jar amb solvència aquesta secció estava massa atrafegada i curulla de feines per afegir-li 
encara aquesta altra. Ara va arribar el moment per a plantejar-li-ho i jo estava ben con-
vençut que ens diria que sí perquè així ho ha fet sempre, sense excepcions, cada vegada 
que li hem demanat qualsevol col·laboració. Estic segur que questa nova secció d’en 
Joan Darder perfilarà d’aquelles persones unes perspectives noves ben interessants i 
inopinades.

6.- Si la revista ha constituït un fet positiu, a què creus que es deu?

Primer de tot, hi ha el fet que a tots ens interessen totes les coses de tots. A mi, per exem-
ple, em passa que qualsevol cosa que digui o faci qualsevol de vosaltres és, i ha estat 
sempre, objecte de la meva atenció, del meu interès i de la meva empatia...  

Després hi ha una “complicitat” i una comprensió entre nosaltres que fa que d’antuvi 
sàpigues que, per grossa que sigui la “xorrada” que puguis escriure, sempre serà ben 
rebuda. Pots escriure ben desinhibit i “amb el cor damunt la mà”, perquè ningú el t’es-
florarà. Estàs entre “els teus”. Finalment, per ventura, el fet de ser la revista una mescla 
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mai planificada (tothom escriu del que vol) i sempre sorprenent de temes, d’estils, de 
pensaments, ha fet que no sols ens anem coneixent millor, sinó que també identifiquem 
sempre aquest fons comú dins nosaltres que ens ha mantingut sempre units, passi el que 
passi.

7.- Estàs content de les col·laboracions?

Per primera vegada en tota la història de la revista en el número passat ens va sobrar 
material... De tal manera que alguns articles han pogut passar-se a aquest número i, en 
conseqüència, hem pogut deixar de demanar algunes col·laboracions que estaven pre-
vistes i que així hauran pogut tenir uns quants mesos més de “vacatio”...  

Els quatre afortunats han estat en Bestard, en Moll, en Tauler i n’Umbert. (Ja us podeu 
posar a escriure de quatres per al pròxim número, que ja us tocava en aquest!)

És cert que vàrem passar una curta època de “crisi” quan havíem de demanar “per 
misericòrdia” cada col·laboració. Hi va haver uns quants números on vosaltres mateixos 
podeu comprovar que hi escrivíem  “els quatre de sempre ”,  que deia jo. Aquesta 
qüestió va quedar resolta fa dos anys quan acordàrem per unanimitat (no la d’en Joan) 
de tots els assistents a la reunió de condeixebles que cada un de nosaltres hi escriuria un 
article  almanco un pic cada any. Més o manco, amb alguna excepció, s’ha complert amb 
l’acord. I em consta que amb esforç. Diguem que, en aquest aspecte, per ara va bé. I jo 
ho vull agrair molt especialment a aquells a qui més els costa manifestar-se per escrit.

En quant a la qualitat i l’interès de les col·laboracions, sí que n’estic molt content: No 
crec equivocar-me si dic que actualment els números de la revista surten més interes-
sants que abans. No cal esmentar que, des que està oberta a amics d’altres cursos i a 
altres col·laboradors externs, la revista ha guanyat molt en perspectiva. ¿Qui no valora, 
per exemple, la col·laboració permanent del nostre estimat Domingo Mateu, que en cada 
entrevista  ens apropa a bons amics d’antany que ja ens queien un poc lluny? La revista 
indubtablement ha guanyat en qualitat i interès. Almenys així ho veig jo.

8.- Ha complert els objectius que et marcares?

Quan hom d’antuvi no es marca cap objectiu concret és difícil que s’acompleixi o es 
deixi de complir... La finalitat de la revista és tan genèrica que difícilment es pot avaluar 
si aconsegueix o no el seus objectius. De totes maneres, sí que crec que la revista és un 
vincle més d’unió i cohesió entre nosaltres...  I d’això es tracta!

9.- Notes una millora des del començament?

Crec que aquesta pregunta ja ha quedat prou contestada quan, a la pregunta 4, analitzà-
vem l’evolució o les etapes de la revista: No sols ha millorat, és que ja no es pot compa-
rar...  Fa dos anys aquesta revista va pegar un salt qualitatiu que ja no la reconeix ni la 
mare que la va parir...  o, si us sembla més adient, el pare que la va matricular... 

10.- Li veus un futur?

Home ! Els qui de nosaltres no heu superat ja els setanta  hi estau frec, no frec... Cap de 
nosaltres pujarà ja a l’Everest... ni tornarà pujar al Kilimanjaro. Molt de futur no podem 
tenir en la mesura que el que ja ens sobra a tots és “passat”.   Però encara alguns anys sí 
que supòs que mantindrem forces, humor i subscriptors per mantenir-la viva. 

Déu faci que siguin molts, però segur que no arribarà al segle XXII... 

Si el que me preguntes és si, després de la nostra revista, en pot sorgir una altra de 
semblant per a altres generacions de condeixebles, no me pareix molt probable. Pensa 
que els nostres cursos del Seminari foren cursos excepcionalment nombrosos que no es 
tornaran repetir mai més... i  una revista així  sols és possible si hi ha el nombre suficient 
i adequat d’escriptors/lectors que la facin viable. 

El que sí veig possible  - i  fins i tot  recomanable - és que sorgeixi  alguna cosa semblant 
entre gent que, encara que no hagin compartit curs, hagin compartit època de convivèn-
cia,  sempre que aquesta convivència hagi estat satisfactòria i s’hagin establert entre ells 
vincles d’unió i d’amistat inesborrables de per vida. 

T’he de confessar que m’esborrona sols pensar que ara la cosa pugui ja no ser així... 
Seria per a ells, i també per a l’Església mallorquina, una forta desgràcia.

11.- No és excessiu el cost econòmic per a la teva butxaca?

La revista surt cara, no hi ha dubtes. Quan he de renovar els tòners de colors de la pu-
nyetera impressora m’hi pos la mà...  Però també és cert que m’hi havia de posar la mà 
cada any quan havia de renovar l’abonament del Club de Golf. Eren uns doblers que 
vaig arribar a pensar que era excessiu gastar per al meu sol divertiment. Així que vaig 
decidir estalviar-me aquella dispesa i invertir-la en la revista. Més o manco surt igual de 
cost, però amb major profit per a tots.   Qüestió de prioritats. 

12.- Et sembla correcte que surtin tres números a l’any?

Així com la revista va sortir espontàniament, sense una planificació prèvia, tampoc es 
varen planificar el nombre anual de números. Si la cosa espontàniament va sortir així i 
mai no s’ha modificat aquesta periodicitat és perquè aquest ritme resulta còmode per a 
tots: Ni són tan espessos que obliguin a presses o a col·laboracions massa freqüents, ni 
tampoc són tan espaiats que quan rebis un número ja no et recordis de l’altre... Crec que 
aquest ritme s’ha mostrat adequat fins ara i el consider correcte.

13.- Què suposa per a tu editar i llegir la nostra revista?

A mi em passa una cosa especial i és que gaudesc cada revista tres vegades... Primer 
ja pas molt de gust quan amb comptagotes em van arribant, article per article, totes les 
col·laboracions i les vaig llegint una per una. Cada una és un goig.
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Desprès, quan en Biel m’envia el disseny ja complet de la revista a punt d’imprimir, torn 
quedar meravellat del que ha sabut treure de tot allò que jo li anava enviant peça a peça 
i que ell ha sabut convertir en una petita obra d’art.

Quan ja finalment tenc la revista impresa i a punt d’enviar-la per correu i puc dir – com 
ho faig cada vegada – “Ha quedat molt bé !”, tenc encara una tercera satisfacció... Així 
que, si bé és cert que la revista em surt més cara que a vosaltres, és encara més cert que 
me’n puc complaure dues vegades més que vosaltres...  Vagi una cosa per l’altra.

Ara que he contestat a totes les teves preguntes em queda el corquet de saber si m’he 
passat de lloances a la nostra revisteta...  Pot ser que sí.  És molt difícil l’objectivitat 
quan parles d’una persona o d’una cosa que estimes... Sempre, però, són més perdona-
bles els pecats d’amor que els de rancúnia. Vosaltres me n’absoldreu.

Amb aquestes paraules meves, Toni, hi acompany també sengles abraçades a tots... o, 
com escriuria el nostre antic company, paisà meu i bon llatinista Joan Escanelles: “sin-
gillatim”. Un per un.

Jaume, crec que interpret el pensament de tot el grup  si et dic que et necessitam. Sé que 
no et cansaràs perquè hi creus. Volem que exerceixis aquest paper, i no és per comoditat 
nostra, sinó perquè ens sentim bé comprovant el teu dinamisme, el teu sentit pràctic i, 
sobretot, sentint  la teva proximitat. 

Compta amb nosaltres, i gràcies, Jaume.

Antoni Bennasar
(MODÈLICS i modelicons, nº 25. Gener 2011)

Un suggeriment final
Aquest és un convit o un suggeriment que pens que pot ser del vostre interès:

Per què no tornau llegir -poc a poc i un per un- tots els números de la nostra re-
vista, començant des del primer fins al 50? Segur que hi descobrireu algun petit 
tresor que possiblement ja teniu oblidat i que us plaurà redescobrir!

 Gaudiu del paisatge que vos presenta Modèlics i modelicons, far potentíssim aixe-
cat dalt d’un penyal mirant la mar en calma i procel·losa, de núvols i clarianes, de dies 
de sol i nits fosques, la mar de llums i ombres del Seminari. La llum del far il·lumina el 
Seminari Diocesà de Mallorca i el seu entorn eclesial i social de gran part del segle XX i 
fins als nostres dies. Veureu que el Seminari s’erigeix en el centre de la història que reviu 
al llarg de les planes de la revista, ho podeu comprovar des del primer número que ja pre-
sideix el dibuix de l’entrada gran del Seminari Nou. Al número denou canvia la portada, 
que insisteix en el mateix motiu, il·lustrada amb una fotografia del Seminari ja acabat, una 
imatge de la Verge Assumpta, la patrona, i un retrat dels fundadors de la revista, els nins 
que ingressaren al Seminari Nou l’any 1954, tot mudats lluint la sotana i la beca color de 
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cel, testimonis i redactors d’aquell temps. La capçalera de la revista, amb el Seminari al 
front, es mantingué fins al número quaranta-tres.
 Deixau que sigui Guillem Cabrer (1944-1990), bon amic, escriptor de renom, premi 
Ciutat de Palma l’any 1972 per l’obra Aina Sacoma, antic alumne d’aquella gran casa, qui 
encapçali aquesta selecció d’escrits sobre el Seminari, com a testimoni de l’emprenta que 
aquesta institució deixà a les nostres illes. 
Vegeu:

Núm. 27. (Pàg. 61). Dels nostres arxius (J.Parets). Guillem Cabrer i Borràs: L’església mallorquina i 
els intel·lectuals dels anys setanta. Fragments de la lliçó inaugural del curs acadèmic 1980-81. Escola de 
formació del professorat d’E.G.B:

...el punt que curava més gelosament el Sr. Bisbe era el del claustre de profes-
sors.  Enviava els seminaristes i capellans més destacats a estudiar a Comillas, 
Salamanca i Roma; tot per aconseguir un professorat més i més competent. Ano-
menem aquells que han deixat més petjada bé pels càrrecs que ocuparen- a la cúria 
o el capítol -, o per l'aportació que feren pels seus escrits i altres manifestacions 
culturals ... Don Sebastià Garcies Palou, canonge magistral...

...Altres estudis ja han parlat en particular dels artistes i científics a qui afecta 
l’exposició que ara feim; jo només he volgut esbrinar unes causes que, si més no, 
són vàlides per noms com:

Gabriel Janer Manila, Josep Massot i Muntaner, Sebastià Mesquida, Guillem 
Cabrer, Joan Moll, Jaume Santandreu, Guillem Frontera, Antoni Vicens, Pere 
Orpí, Biel Moll, Jaume Oliver, Joan Miralles, Joan Bestard Comes, Pere Llabrés...

El fet és que d’una manera o altra, tota aquesta generació dita dels 70, ha viscut 
i va deixant un testimoniatge vàlid per posteriors judicis i interpretacions; grup in-
tel·lectual que s’ha de tenir en compte perquè, d’una manera íntima i intensa, for-
ma part de la nostra cultura, de la nostra Mallorca, a la que estimam i admiram...

    

1.- EL SEMINARI VELL

 I ara entrau, entrau, primer, al Seminari vell, allà al 
barri de la Calatrava, molt prop del col·legi de Monti-Sion, 
i als Agustins, al carrer del Socors. Entrau. En silenci. De 
puntetes, no fa falta que vos descalceu, que no és terra sa-
grada, ans terra humana que mira al cel.  Quedau-vos uns 
instants davant els murs antics, sòlids, resistents. Guaitau 
als patis, a la capella... sentireu l’alè de la història que vos 
conta Modèlics i modelicons.

Un petit repàs històric

Núm. 33. (Pàg. 61).Pere Fiol i Tornila. El seminari de Mallorca.

 El nostre Seminari, com sabem, fou erigit per 
l’Arquebisbe Pere d’Alagó i Cardona l’any 1700, 

gràcies als esforços que havia fet el bisbe mallorquí Bernat Cotoner i d’Olesa 
(1671-1684). Era el Casal que coneixem, en el carrer ara dit Seminari nº 4...
 ...Al començament del s. XIX la vida tranquil·la de la nostra Mallorca es va 
veure trasbalsada per l’arribada massiva de molta gent que fugia dels mals modes 
que la Revolució Francesa donava a l’Església, per altra part la Constitució de 
Cadis (1812) també tenia lo seu i va fer que el nostre Seminari quedàs convertit en 
Col·legi de Cadets d’Artilleria...
  ...ens trobam que per el curs 1830/31, a Mallorca, hi ha dos Seminaris:
 1° Seminari Conciliar de Sant Pere...
 2° El Reial Seminari Conciliar...

Diverses descripcions

Núm. 22. (Pàg. 46). Per acabar. Racó de Mossèn Caimari: Records del meu Seminari. 

Mossèn Francesc Caimari i Alomar vos conta un relat deliciós:
  

 Camins que duien cap al seminari
 Al Seminari s‘hi podia anar per dos indrets, 
pel de llevant i pel de ponent. Els de llevant, quasi 
tots veníem en tren i descarregàvem a ses Esta-
cions de la Plaça d’Espanya.
Una vegada arribats a Ciutat, formàvem un bon 
grup i maleta amb mà i paraigua en l’altra, i cap 
pelats titina, solíem agafar el camí més curt que 
era per ran dels Caputxins, on hi havia encara 
la presó amb sos Guàrdies Civils a la porta; tra-
vessàvem tota aquella endreçaria plena de moixe-
tes de Sa Plaça de Sant Antoni i carrer Socors... 
Quina angoixa! Aquelles madones al veure’ns la 
cara d’estornells, mos ne tiraven qualque una que 
no estava escrita a cap llibre. Noltros amb so cor 
estret i cametes me valguin passàvem per aquell 
‘zoco’ quasi sense alenar.
 Desprès de greu turment, arribàvem a sa Plaça de sa Palla...  
 ...Els qui venien de Ponent o de Palma mateixa, com els “panets” de santa 
Quiatalina, de Son Espanyolet o de Son Cotoner, la seva entrada era més tranqui-
l·la, més turística, però no tant aventurera como la nostra.

Mentre venien, s’aturaven a badoquejar pels carrers de Sant Miquel i de 
Colom, a veure els Municipals de porra que seien davant la Quartera i a vegades, 
fent qualque volta, s’aturaven a veure ses rellotgeries del carrer de Sa Plateria...

 Núm. 26. (Pàg. 19). Cronicó. Toni Bennassar. Visita a un casal amb uns records entranyables.

Continuau amb un passeig, molt emotiu, de la mà de Mn. Joan Crespí i Coll, pel casal antic 
del Seminari :
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 ...En primer lloc ens mostrà els 
tres patis (el de St. Pere, el de St. Pau 
i el des les palmeres). Els dos primers 
estan separats per un espai porticat en-
mig del qual ens digué que antigament 
hi havia una cisterna i una manxa amb 
la qual els “fàmulos” treien l’aigua per 
a dur al menjador.  Mentre contemplà-
vem aquests patis en Joan ens contava 
que, acabats els àpats, els seminaristes 
sortien dels menjadors en files de dos i 
cantant el “Miserere”...
  ...En el transcurs d’aquesta passejada advertírem l’existència de dues esca-
les, i en Joan ens explicà que una era la dels professors i l’altra la dels seminaris-
tes. Sota la dels professors hi havia en el seu temps l’accés a un refugi. (No oblidem 
que el nostre protagonista entrà al Seminari en plena guerra civil, i s’hi hagué 
d’amagar dos cops.) Però no hem de pensar que tot foren ensurts i males noves 
provinents de la guerra, perquè quan l’exèrcit nacional guanyava alguna ciutat...

 
Núm. 36. (Pàg. 46). Bartomeu Tauler: Aportacions a la història del Seminari. Vivències de Mn.Pere 
Xamena 1945- 1957:
1ª part. 2. La renovació del Seminari impulsada pel bisbe Hervàs.1947-1955.

El bisbe jove, Dr. Joan Hervàs i Benet 
(que havia arribat a Mallorca dia 1 de març 
de 1947, com a Bisbe-Coadjutor amb dret a 
successió) va voler reorganitzar tota la direc-
ció del Seminari...

Els seminaristes menors, que havien resi-
dit - en distintes etapes - a Monti-Sion i tam-
bé a dependències del Seminari Vell (tots al 
mateix edifici amb els majors), l’octubre de 
1948, passaven a viure i estudiar al Convent 
del Socors, dels Pp. Agustins; així i tot, ana-
ven a dinar i sopar al Seminari Vell...

 
Núm. 39. (Pàg. 7). Toni Bennasar: Pere Xamena, Superior del Seminari.

 ... el seu tarannà: indecís, dubitatiu, nerviós, preocupat pels seminaristes que 
estaven a la seva cura, i sobretot una bona persona. Una menció especial feren al fet 
que D. Pere sempre tributava una obediència quasi cega cap al rector, que aleshores 
era el Sr. Torres Gost, fins i tot en aquells aspectes que ell evidentment no compartia. 
Era un home que quasi sempre es trobava entre l’espasa i la paret, afirmaren...
 ...Les reiterades apagades de llum en aquell casal del seminari vell...

Núm. 27. (Pàg. 33). Confidències. Antoni Pol Marcús: Mística de Laboratori.

 ...Un bon dia me vaig adonar que havia complit quinze anys. ¡Quina diferèn-
cia amb els quinze anys den Joan Manuel Serrat!

   Ella em va estimar tant ...
   jo me l’estimo encara.
             Plegats vàrem travessar
            una porta tancada.
 Ella, per mi, mai no va existir. Ni estimava, ni vaig saber si era estimat, ni 
per res del món m’hagués atrevit a traspassar una porta tancada...

Núm. 38. (Pàg. 89). Cavil·lades. Jaume Sancho: L’altra història. El Seminari Vell. 

Queden escrits, a més dels documents oficials, d’aquells anys del Seminari vell? :
 La història real i completa del Seminari vell no es troba només en els butlle-
tins del bisbat ni en les “Memòries” o cròniques anuals del mateix Seminari. Qui 
en vulgui conèixer l’altra cara d’aquella història haurà de llegir també - si encara 
pot - el que escriviren en els seus quaderns alguns seminaristes o exseminaristes...
 Les que jo conec - i, si algú en coneix d’altres, crec que seria adient que ho 
publicàs també per tal que no es perdin del tot i definitivament - són les següents:
 L’única obra que conec que s’ha arribat a imprimir (amb una tirada limi-
tada de 300 exemplars) és la de Guillem Bibiloni en dos tomets distints i seguits: 
“Mis años de Seminario” (ed. 1981) que és el seu “Diari” corresponent al curs 
1941-42, quan cursava tercer de Filosofia, i “Papeles de un aprendiz de teólogo” 
(ed. 1985) corresponent als cursos 1942-1944 (1r i 2n. de Teologia). Se tracta, com 
he dit abans, d’un “diari” de les seves vivències personals...

 

2.- EL SEMINARI NOU

 Entrau al Seminari  nou. Respirau l’aire net i admirau el cel obert. Gaudiu de la seva 
memòria com d’una lectura pausada d’un conte que va ser ver. Obriu les aules, caminau 
pels corredors, aturau-vos al claustre dels patis, pujau als dormitoris, resau a la capella, 
mirau les taules de llibres a vessar, sortiu al camp de Son Gibert. Feis-vos endins acom-
panyats dels protagonistes que hi visqueren un bon grapat d’anys de la seva joventut. Són 
una munió els testimonis de vivència personal en el Seminari nou que trobareu a Modèlics 
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i modelicons. Molts d’ells són com una confessió, no oblideu el caràcter confidencial que 
distingeix la revista “entre amics i per a amics”. Hi trobareu la història, comentaris, la 
memòria d’aquells anys, de primera mà, i també alguna crítica, que, podeu comptar, no tot 
són flors i violes.

Núm. 36. (Pàg. 48). Bartomeu Tauler: Aportacions a la història del Seminari. Vivències de Mn. Pere 
Xamena 1945- 1957:
1ª part. 3. Inicis del Seminari Nou i caiguda del bisbat de Mons. Hervàs. 1947-1955:

 Era evident que l’edifici del Seminari Vell resultava insuficient per a tots els 
seminaristes, i que els locals del Col·legi del Socors eren decrèpits i, a més provi-
sionals. Però gran part del professorat i molts de capellans no estaven d’acord que 
es projectàs un edifici tan gran per als dos Seminaris...

El Bisbe Hervàs mogué cel i terra per tirar endavant aquesta obra gegan-
tina. El prevere Mn. Joan Mas Vallespir donà a la Diòcesi la seva finca de Son 
Gibert per poderhi edificar el Nou Seminari. Dia 12 de juny de 1949, es beneïa la 
primera pedra.

A partir de llavors, es promogueren fortes campanyes a tota la diòcesi; con-
tribució econòmica obligada de cada parròquia; visites pastorals amarades de 
crides vocacionals. Es publicava un full mensual “El Nueva Seminario” (novem-
bre de 1949)...
 ...El vuit de novembre de 1953 es beneí el nou edifici del Seminari menor.

 Núm. 26. (Pàg. 3). Bartomeu Moll: Benedicció del nou Seminari menor.

 Fa cinquanta-set anys i, per a mi, com si fos ahir. Després d’ajornar el dia 
assenyalat perquè les obres s’allargaven més que el que estava previst, el diumen-
ge dia 8 de novembre de 1953 Don Joan Hervàs i Benet, Bisbe de Mallorca va 
beneir el Seminari Nou.
  I arribà el dia 8. Tota Mallorca es va commoure amb la construcció del Se-
minari Nou. De fet, el Bisbe Hervàs, per tot allà on anava, en parlava i demanava 
“oración, sacrificio y limosna”, per tant no ens hem d’estranyar de la ressonància 
que tengué la seva benedicció i inauguració...
 A les 12 arribà el Ministre de Justícia, Don Antoni lturmendi, que presidia 
l’acte amb el Senyor Bisbe...

3.- DIFERENTS ASPECTES DE LA VIDA EN EL SEMINARI MENOR.

Núm. 36. (Pàg. 35). Jaume Gual: La disciplina en el Seminari menor.

 ...És clar que el que interessava, per part dels superiors i crec que per part 
dels representants de l’església en aquells temps, era formar capellanets, submisos 
i fidels a les normes donades, sense possibilitat de fer-ne una anàlisi ni discussió 
cercant el millor per a la nostra formació...

Núm. 36. (Pàg. 31). Antoni Bennasar: Espiritualitat en el Seminari menor.

 ...El primer objecte a considerar és la importància que es donava al silenci. 
Veníem de les nostres famílies i mai no ens havien obligat a guardar silenci...

Núm. 1. (Pàg. 4). Dels nostres arxius (Sebastià Salom). Document de compromís que es llegia el dia de 
la Vestició del Seminari menor.

    COMPROMISO DE GENEROSIDAD
Yo, ................................................................
Quiero ser SACERDOTE DE JESUCRISTO.
Seré, desde hoy, con la Gracia del Señor y la ayuda de mi Madre, seminarista 
SANTO con toda la ilusión de mi alma joven...

Núm. 36. (Pàg. 39). Miquel Gual: Estudiar en el Seminari menor.

 Quan pens en aque-
lla experiència primerenca, 
per aquelles saons jo tenia 
12 anys, una experiència 
que ha marcat tota la nostra 
vida, i cerc una paraula per 
definir-la, el mot que em ve 
al cap és aquest : “austeri-
tat”...
  ...Els noms donats als alumnes del Seminari Menor: llatinistes i humanistes, 
ja senyalaven per ells mateixos l’orientació del currículum del primer cicle de for-
mació acadèmica que s’impartia en el Seminari. A diferència dels plans d’estudis 
seguits en els Instituts de batxillerat de l’època, el nostre despuntava per la gran 
orientació humanista i pels profunds coneixements de llengua castellana; ambdues 
coses s’exigien mútuament ja que sense un domini de les anàlisis sintàctiques difí-
cilment es podia arribar a fer una bona composició llatina...

 Núm. 36. (Pàg. 29).  Antoni Salas: Esport al Seminari menor.

 ...Un punt d’inflexió, sens dubte, pel que fa al desenvolupament de l’esport (tant 
al Seminari Menor, com a tot el Seminari),va esser l’arribada d’un militar retirat, que 
li dèiem en “Musculitos”, (no puc recordar el seu nom vertader) (Veure nota 1 al final del 
capítol) que havia estat capità i que va venir (no sé qui el va convidar, però fos que fos, 

va tenir una gran idea de modernitzar l’esperit 
esportiu dels futurs capellans...

 En “Musculitos” ens va introduir en el món 
de l’atletisme...No sé si recordareu, l'interès que 
en Pep Lluís Salvà (que desgraciadament mos 
va deixar ja fa anys) hi posava en l’entrenament 
del salt de “pèrtiga”. No vos ho creureu, però 
en Pep Lluís tenia el rècord de Baleares del salt 
en pèrtiga que era de 3,60 mts.
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4.- VIVÈNCIES  
  
Posau-vos, ara, a redòs, a l’ombra dels pins, a la cala de les vivències personals d’aquells 
anys. És l’apartat més extens i més sensible. Vos hi trobareu:

Núm. 44. (Pàg. 63). Pere J. Amengual: El meu primer dia al Seminari.

 ...els dits color de rosa de l’aurora encengueren “El Dia” de la meva exis-
tència un dilluns lluminós, dia cinc d’octubre de l’any 1959, en què vaig ingressar 
al Seminari Nou de Sant Pere a la barriada del Vivero, de Ciutat: havia d’esser 
capellà.
 M’acompanyaren, aquell dia, mon pare i ma mare...
 ...El dormitori es va oferir grandiós a la vista, ple de llum...
 ...guardant tothom un més que respectuós silenci, entrà el Sr. Soler, el Supe-
rior, la sotana ben planxada i neta, les sabates negres i lluentes, pulcrament col·lo-
cat el collet blanc...

Núm. 22. (Pàg. 3). Bartomeu Moll: Per començar. Recordant els anys del Seminari. La celebració de 
la festa de Nadal.

           Arribava el dia 23 de desembre i tots els llatinistes i humanistes que no eren 
de l’Escola partien cap a ca seva. El dissabte de Nadal, després d’un bon plat de 
sopes i patata frita amb un ou frit, les monges ens solien donar de postres dues 
tallades de torró de Xixona. Davant l’entrada del Seminari ens esperava l’autobús 
que ens conduiria a la Seu i, ... : “A la Seu canten matines, Pep, Pep,Pep...”

La festa de Sant Antoni.

 El dissabte vespre o vigília de Sant Antoni, se suprimien les dues hores 
d’estudi i fèiem un gran fogueró...
  El dia de Sant Antoni, a mitjan matí o el capvespre, tenien lloc les bene-
diccions dels animals, que es feia davant l’entrada del Seminari Menor, i no hi 
faltava res, a la desfilada:
 - L’Ajuntament: batle, que 
durant molts d’anys fou en Pep 
Morell i que cada any feia un 
discurs en castellà de Mallorca 
imitant algun baltle de poble; 
els regidors, el “cabo” de la 
guàrdia civil...

Núm. 22. (Pàg. 8). Rafel Umbert: Recordant el passat. Pellucant per dins els plecs de la memòria.

            ...I arribàrem feliçment al Seminari. ¿Sabeu quin és el primer record que 
guard a la memòria d’aquell dia? Idò, l’acollida amable, simpàtica i familiar 
del qui seria el meu prefecte o el dels companys d’entrada, Tomeu Bennàssar. 

Mumare va quedar encantada amb ell. I sempre em contava que li havia dit: 
“les mares voldrien també un seminari per a elles devora els fills”.
 Aquell dia tot era novetat. El dormitori grandiós, la sala d’estudis, la 
trobada amb els amics condeixebles, el camp de futbol, les dutxes. Natural-
ment els pares passaven revista per tot i la mare ens feia el llit...

Núm. 6. (Pàg. 60). Antoni Bennasar: Amb el cor en la mà. Records entranyables.

 ...en record del “Benedicamus Domino” a les 6’30 del mati, acompanyat de 
dues mamballetes del Sr. Sastre o del Sr. Puigròs. Que ho érem de ràpids a estirar 
el llençol i contestar amb el “Hoc signum magnum Regis est, surgamus et... “

Núm. 7. (Pàg. 7). Antoni Bennasar: Amb el cor en la mà. Tretze anys en unes hores.

 ...La visita al dormitori fou decebedora. Ja no queda res d’aquell lloc, ni 
dels armaris que quardaven els nostres “baveros “, ni dels pilots que ens vigilaven 
mentre dormíem, ni del finestró del prefecte pel qual ens podia controlar... Ja no 
existeix l’espai quasi sagrat on nosaltres hi quardàvem un silenci sepulcral: Tot 
s’havia convertit en classes. L ‘escenari d’una part de la nostra vida s’ha esfumat 
... Vaig experimentar un sentiment de pèrdua.

Núm. 36. (Pàg. 49). Bartomeu Tauler: Aportacions a la història del Seminari. 2ª part. Records i vivèn-
cies personals del Seminari menor. 1954-1959.

 Pensau que els que entràrem al Seminari Menor, el curs 1954-55, ens havíem 
examinat d’Ingrés a l’estiu de 1954, i férem l'entrada dia 14 d'octubre (a mi em 
mancaven dos dies per a complir els 10 anys ... Imaginau-vos!). Si no ho record 
malament, entre els petits de primer i els "vocacions tardanes" ('balarrasas') que 
arribaren aquest any, fórem uns 70... En Mateu Buades i En Joan Caldentey, que 
venien a les classes vestits amb sotana i capeta: eren tot un espectacle, enmig 
d’aquella “patuleia”.
EI començament de curs (Apertura del Año Académico) pel mes d’octubre, es re-
vestia d’una gran solemnitat...  
La confessió era, per a la majoria, quinzenal, potser fins i tot setmanal...
La devoció mariana ocupava un lloc destacadíssim en la pietat del Seminari...
 La festa de St. Josep, dia 19 de març, marcava una fita d’or. Era el “Dia del Se-
minario “...

...Encara que fóssim petits, també una volta a l’any participàvem - amb la 
presència, càntics de la Schola Cantorum i algun “parlament” - al gran acte del “Cer-
tamen Científico-Literari” - fundat pel Bisbe Campins, el 21 de juny de 1899...D’aque-
lla època és aquella simpàtica cançó que ens ensenyà Mn. Guillem Fiol, que aleshores 
dirigia la Schola: “Cirerer petit, cirerer florit” ...

Núm. 30. (Pàg. 22). Bartomeu Llabrés

 Els primers dies foren molt durs per a mi. Adesiara em queien les llàgrimes, 
encara que procurava dissimular-ho davant els companys, i record perfectament 
que quan vaig rebre la primera visita de la meva mare, el dia del Domund, a una 
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setmana d’haver aterrat, les primeres paraules que li vaig dir van ser “mu mare, 
vull venir amb tu cap a Sencelles, a mi no m’agrada estar aquí”...

Núm. 30. (Pàg. 27). Domingo Mateu: Des del cim de la setantena. Memòria agraïda del temps de Se-
minari.

 Som el més petit de cinc germans i tres germanes, nascut de pares sobrats 
d’amor i d’afany obstinat per donar als seus la millor creixença, malgrat escasse-
jassin a casa el pa i altres imprescindibles recursos per surar una atapeïda barcada 
de fills perduda en la paorosa maror d’aquella misèria congriada en la dictadura 
dels guanyadors de la guerra civil...  
 ...El fet però de ser el més petit de la casa ja m’estalvià la retirada obligada 
de l’escola als vuit anys. En tenia deu i era lliure i feliç a casa, a l’escola i al carrer 
quan la sort vingué a capgirar-me el destí.
  La proximitat com a veïns i la freqüència amb què ma mare anava a “Sa 
Botigueta” a comprar i a fer-hi la bugada a mà un dia o dos a la setmana enfortien 
els lligams de confiança i bona relació dels Payeras vers la meva família. El que 
mai no haurien ni somiat els meus pares i germans és que d’aquesta bona entesa en 
pogués sorgir un bon dia la sorprenent i increïble proposta del jove don Guillem: 
Des de fa temps, volia plant~jar-vos la possibilitat que el vostre fill petit Domingo, 
entri al Seminari per iniciar els estudis de capellà, gosà a dir un dia d’estiu als 
meus pares.
 ...les improvisades, precàries i ombrívoles instal·lacions del Seminari menor, 
ubicat aleshores a l’ala antiga del convent dels agustins que dóna avui encara al 
carrer del Socors...  ...El curs vinent, amb gran goig, deixàrem les penúries resi-
dencials dels Socors per gaudir de l’estrena de les magnífiques dependències del 
Seminari nou, bastit expressament a l’indret més convenient dels afores de Palma, 
a la possessió de Son Gibert, l’extensa finca, acollidora, plàcida i lluminosa del 
magnànim donant, Mn. Joan Mas...

Núm. 30. (Pàg. 37). Gabriel Pérez: Espipellades del meu Seminari.

 Petit i ruec, ingrés en el Seminari ple d’il·lusió quan al meu entorn familiar 
creuen que no hi duraré dos dies. Però encaix perfectament en l’engranatge super 
disciplinat del Seminari; i els ciurons i les mongetes em fan fort. Em sent feliç. Pri-
mera tocada de peus a terra, els primers dies: jugant a bandera, vaig agafar n’An-
dreu Veny (un cames llargues que corria com una llebre i era la garantia d’èxit de 
qualsevol equip). Em tragueren el malnom de “Bobet” (era el nom d’un biciclista 
francès que guanyava etapes del Tour); no em va fer cap gràcia. Pas d’esser en 
Gabriel, a esser en Pérez número 28...
  ...De tota aquella maquinària, perfectament ajustada, que era el Seminari 
Menor, en distingiria dues persones que hi aportaven d’alguna manera la dimen-
sió afectiva (maternal): don Guillem Payeras i don Vicenç Orvay (potser també 
hi posaria don Llorenç Escales i don Llorenç Pérez). Encara record, quan feia el 
quint (quinze anys), abans de començar les vacacions: Don Vicenç ens va reunir i 
ens va advertir del perill de les amistats particulars. Ens va llegir algunes cartes 

que els seminaristes de la meva edat havien enviat als seminaristes petits: eren de-
claracions apassionades d’amor ... El tema dels afectes i la sexualitat, absent per 
complet a la nostra formació...
 Crec que el Seminari Menor em va socialitzar, m’obrí a la convivència amb 
els altres, em va crear uns hàbits de disciplina, estudi...

 
Núm. 30. (Pàg. 47). Benet Crespí

 ...Una de les tasques que vaig complir fou la de jardiner. El porter (Fran-
cisco, un sant home) em deia el que havia de fer. Ell guardava les eines. Al prin-
cipi en Pere Fons m’ajudava però ben aviat ell ho deixà... Durant 6 anys vaig 
exercir aquesta labor.

Núm. 11. (Pàg. 29). Antoni Bennasar: Amb el cor en la mà. Missatges en càrrega.

 ...La primera experiència a la que em vull referir succeí quan devíem fer 
quart d’humanitats. Aleshores un superior em cridà al seu despatx; i em diqué que, 
per la meva conducta, manifestava no tenir vocació sacerdotal.
El superior es referia al fet que jo no quardava el silenci...
 ...Tenien ben clar com ens volien, i ens estiraven o escurçaven fins que fèiem 
la mida...A mi em feren sentir culpable d’una conducta que no era la que ells espe-
raven.  

Núm. 11. (Pàg. 2). Rafel Umbert: Per començar. Quin temps era aquell?

 ...L’altre record -doble- foren les acampades a Cabrera. Era la primera 
vegada que posava peu dins un 
vaixell, si exceptuam l’excur-
sió amb “qolondrina” a Portals 
per a prendre un bany amb ma-
riol·lo... i lo de Cabrera va ser 
massa. Ens ho passàrem tan bé... 
Encara, adesiara, rellegesc el 
diari de Cabrera escrit pen Joan 
de ses sargantanes i en Pere de 
ses cabres. La vida i la felicitat 
ens brollava per tots els costats. 
El Sr. Reus, el Sr. Cabrinetti, el 
Sr. Sacanell, l’amo En Cosme ... Records entranyables d’un jovencell que gaudia 
del més insignificant.
  Fins que un dia em cridaren (no proposaren, com es suposa) per ésser pre-
fecte del Seminari Menor...

Núm. 31. (Pàg. 63). Rafel Umbert: Una experiència ben singular. Prefectes del Seminari menor.

 Que els prefectes eren figures importants dins el Seminari Menor, ningú ho pot 
posar en dubte... Entre els superiors i els petits seminaristes hi romania aquesta figu-
ra intermèdia que tenia una funció tan important com acompanyar, consolar, animar, 
dirigir, corregir i castigar si fos el cas. Sempre, però, una figura propera...
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 Al prefecte li tocava trempar la relació entre el seminarista i el superior. No 
sempre ho aconseguia, ja que estava a les ordres d’un règim disciplinari absolut i 
summament estricte que calia observar sí o sí... vaig fer es boliquet i altra vegada 
cap al Seminari Menor. Això sí, ara era prefecte...

Núm. 12. (Pàg. 3). Jaume Gual: Per començar. De bromes i de veres.

 El 27 d’agost de 1960 va morir sobtadament el meu pare als 45 anys. Era el 
darrer dia de convivències, havia acabat el primer curs de filosofia. Com a fill únic, 
aquell fet m’afectà molt i em deixà tocat. Un cop reiniciat et curs, havia deixat la 
meva mare sola, i s’havia engendrat en mi una petita llavor d’enamorament a una 
nina del meu poble. Estava a una habitació des d’ on es veia molt bé el puig de 
Massanella...

Núm. 13. (Pàg. 3). Bartomeu Moll: Per començar. Cavallet quan eres jove.

 La més grossa que férem fou el robatori 
dels tords..
 ...Sota la iniciativa i direcció d’en Ju-
lià Cifre, anaven cada dia a parar garbellets 
o rateres...El vespre abans de fer-se el dinar, 
devers les set, en Jaume Sancho anà a la cuina, 
amb l ‘excusa d’arreglar una clau de llum...

Núm. 21. (Pàg. 3). Joan Darder: 1954-2009.

 De llavors ençà -1954-- ha plogut molt i el sol ha torrat moltes pells. Per 
un com noltros, cinquanta-cinc anys són una passa ben llarga. Tres d’aquells nins 
que entraren aquest any al Seminari Nou de Son Gibert han deixat aquesta vall de 
llàgrimes i d’alegries. Vull començar recordant-los als tres:

-MIQUEL NIGORRA: “Ni gorra ni sombrero” (sr. Batle); “nuestro 
buen amigo y nunca bien ponderado señor Nigorra” (don Bruno); 
“San Juan”.

-PEP TONI FUSTER: “en manso”, “en Pep Fustes”, el nin aplicat 
del pupitre de “bambú” que s’engronsava tan com l’amo.

-GABRIEL ROSSINYOL: “rossinyol o cadernera” (sr. Batle), 
“Rossinyol, m’és igual  si xerres o no; però que no ho pareixi “ 
(don Bartomeu Quetglas), el director  d’ANTORCHA.

Núm. 23. (Pàg. 45). Cronicó: Burxinant per dins ca nostra. 

Crònica amb clau d’humor dels  cursos del Seminari 1959-1960 / 1960-
1961. Dirigit i coordinat per Joan Rosselló Vaquer, la presentació a 
càrrec de Domingo Mateu Conti. Hi trobareu informació sobre aquesta 
troballa miraculosa.

Núm. 23. (Pàg. 29). Rafel Servera i Blanes: Confidències. Els meus anys de Seminari, una qüestió de 
clima.

              ...Al Novembre del 53 començàrem a viure al Seminari Nou, i el fet que Son 
Gibert estigués als afores de Ciutat, feia més explícita aquesta separació del món. 
Acantonats per les parets d’una finca agrícola, ens sentíem com a foravila, lluny 
del món, de la vida dels altres.

Però era sobretot en el clima del Seminari Major, a partir del curs que 
dèiem “Primer de Filosofia”, que es feia més explícita una nova composició: la se-
paració del món que era el que més definia el clima del Seminari, estava sostingu-
da i reforçada per petits microclimes, que formaven cada un dels diferents cursos. 
Cada curs tenia el seu clima, era un microclima. Un món i un clima on els estranys 
al curs no hi podien entrar fàcilment. “Els nostres”, els del nostre curs, érem uns 
“altres”. D’aquesta manera, el sentiment de separats del món..

  Com que aquesta foto ja és històrica (són els darrers del Carrer del Socors i 
primers del Seminari nou) hem pensat que convenia identificar els personatges en 
la mesura que ens ha estat possible. Si hi ha errades, ens haureu de perdonar 

Començant de baix a dalt i d’esquerra a dreta, els noms són els següents:

Fila 1.- Morro, Flexas, Socies, Arrom, Bauzà, Cañellas, Suñer Martí, Pep Garau i Jaume.
Fila 2.- Cabot, Servera, Barceló, Deya, Amengual, Jordi Garau, Sard, Veny i Rubert.
Fila 3.- Pericàs, Toni Ramis, Crespi, Gener Manila, Vidal, Pol, Caldentey Ribot, Cerdó i Suau.
Fila 4.- Guasp, Amengual Coll, Vic, Ferrer, Florit, Rigo, Bestard, Vives, Pizà, Ramis, Riera, Obrador, Valls, 
Amengual Pizà, Antich i Perelló.
Fila 5.- Ramis, Picornell, Serra, Cirer, Bennasar, Roig, Barceló, Garcia Mallada, Fons, Arrom i Amengual. 
(En aquesta filera hi ha dues cares més que no hem identificat. Si algú hi troba remei, que n’hi posi).
Fila 6.- Llull, Llabrés, Mascaró, Pascual, Borràs, Sastre, Guerra, Crespi, Puigròs, Morey, Caldentey, 
Tomàs, Horrach i Gelabert.
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Núm. 24. (Pàg. 6). Joan Escanelles. Què va ser per mi el Seminari.

 En tota la vida, no m’hi he acostat pus, a veure l’àmbit dels corredors i cam-
bres, i el meu esperit just ha davallat als indrets de vida comunitària: el refetor, 
les aules, la biblioteca, els patis; el de teòlegs i l’escultura del Beat, amb revolt 
de cipresos (lligat un amb maromes, que emigrava a Comilles ); el de filòsofs, tan 
menut, i la campana del bon Déu; el museu bíblic, la capella amb cor i sagristia i 
litúrgia, la sala de multiusos (TV, auditori i rés de laudes), l’àrea d’esports, l’amet-
llerar i el pinaret, les cases, la volta de la pia, el safareig, el tarongerar, l’autobús 
de la Seu ...
 Associi la data d’ingrés amb l’obertura del ‘60-’61, dies antonomàsticament 
gloriosos. S’estrenava el rector Sureda, es consagrava la capella nova i era beneï-
da la marededéu, l’Assumpta primorosa d’Horacio de Eguía...

 El rector, que seguia ‘la gran andariega’, Teresa de Jesús...

Núm. 27. (Pàg. 33). Miquel Alenyar: Confidències. Quatre anys a Son Gibert.

  Estudiava el batxillerat de ciències a l’Institut Ramon Llull, de Palma, quan, 
després d’un procés de reflexió, vaig prendre la decisió d’anar al seminari. Ales-
hores tenia el costum d’escoltar els consells de Mn. Joan Capó Bosch, professor 
i director espiritual del citat institut. Vàrem acordar que acabaria el batxillerat i, 
després, demanaria l’ingrés al seminari. A l’estiu de 1954, amb el cinquè curs a la 
butxaca, em vaig posar a estudiar llatí i a fer els exercicis que em posava Vecenç 
Jasso Garau, al qual havia conegut a l’institut uns anys abans. El setembre em 
vaig examinar de primer de llatí amb Mn. Antoni Esteva, que m’aprovà.
 Durant el meu sisè curs de batxillerat, vaig continuar amb les classes que 
em feia Vicenç Jasso a l’edifici de l’antic seminari un cop o dos al mes. A l’estiu 
vaig continuar anant a classe a casa seva, aleshores acompanyat de Marià Cortès 
i Cortès i Joan Pla Garcia. Els tres constituirem una societat d’amics i companys...

   
Núm. 32. (Pàg. 35). Toni Bennasar. Escorcollant el meu passat.

 ...és l’amistat que es va congriar entre els condeixebles i que avui encara 
perdura. sense que s’hagi apagat ni una sola espurna d’aquella calidesa inicial. 
Cap de les noves amistats l’ ha pogut desbancar ni entebeir. Quaranta sis anys 
després de deixar aquella gran i solellada casa de Son Gibert, seguim reunint-nos 
dos cops a l’any. i us puc ben assegurar que les reunions segueixen essent un plaer 
i un estímul per seguir endavant.
 ...aquells anys ocuparen el període que correspon a la nostra adolescència i 
joventut, essent aquestes etapes especials. a causa de la seva càrrega emocional i 
auto-descobridora...
  ...La vida en el seminari ens va marcar. D’això no hi ha cap dubte...
 ...És veritat que tenguérem alguns professors veritablement bons...... El rec-
tor volia que el seminari s’assemblàs a un monestir. No recordau aquelles solemnes 
anades i sortides processionals de la capella els dies de festa? Jo pens que aquest 
degué ser el motiu pel qual requerí l’ajuda del Pare Miquel Estradé, benedictí de 

Montserrat. El Seminari tenia moltes finestres. però per cap d’elles entraven idees 
renovadores...

 Núm. 37. (Pàg. 3). Domingo Mateu: Convivències d’estiu i festa major a Son Gibert.

 Tres mesos d’estiu a camp ras, allunyats de l’agre fecund del Seminari, l’es-
pai protector, incontaminat i propici al creixement adequat dels futurs preveres, 
eren potser un temps excessiu i massa exposat a perills innecessaris. Calia trencar 
la llarga durada de les vacances d’estiu...
 ...A més a més, un aplec de selectes personalitats d’aquell temps foren po-
nents d’un cicle de conferències sobre matèries de les seves especialitats, com és 
ara el lingüista don Francesc de Borja Moll, l’historiador don Joan Muntaner, don 
Llorenç Riber, l’insigne escriptor i poeta que morí a l’octubre d’aquell mateix any, 
l’impressor don Lluís Ripoll, el locutor de ràdio, Lambert Cortès ... I a la nit, les 
vetlades a la fresca prenien un caire més divertit: comèdies, sainets, fins i tot un 
acte sacramental escenificat pels llatinistes, acudits, cançons i jocs de mans.
 ...L’Assumpció de la Mare de Déu era celebrada amb més sumptuositat que 
cap altra festa. Totes les estances de la casa, els patis, les arcades, les torres, el 
menjador, la capella, eren embellides amb vistoses ornamentacions al·lusives a 
la gran Festa. I el perfum cruixent de fresca alfabaguera, madurada i collida a l 
‘hort de la Casa, era ofert a la Regina i Senyora del Seminari com a signe nostrat 
d’amor, d’honor i de tendresa...
  ...García Mallada i Joan Matas ens van commoure amb la interpretació d’al-
tres cançons del jesuïta Duval, tretes totes elles d’oïda, directament dels discos publi-
cats: “Qu ‘est que j’ai dans ma pette tête “, “Le Seigneur reviendra” i altres. Tanmateix, 
García Mallada aconseguí l’entusiasme i el grau màxim d’acceptació dels companys, 
a més del manifest beneplàcit dels superiors, quan va crear ell mateix, jovenet de vint 
anys, les pròpies cançons, lletra i música, els originals de les quals, pulcrament escrits 
a mà, guarda avui encara amb gelosa cura. Vull agrair-li la gentilesa de fer-me’n arri-
bar una còpia per correu electrònic. La que recordareu potser amb més fidelitat és la 
titulada “La vida es bella”...

 Altres dues cançons, potser més arraconades, són lloances poètiques a la 
Mare de Déu, musicades amb ritmes vigents aleshores: “Eres Madre “, a ritme de 
rock lent amb tresillos i “Virgen Santa del Cie/o”, a ritme lent d’havanera...  
 ...Esmentaré només la més emblemàtica d’aquestes modificacions adaptades 
al tarannà del Seminari. Es tracta de la versió que varen fer de la reeixida cançó 
d’Yves Montand, “Les feuilles mortes”.     
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Núm. 37. (Pàg. 77). Pere J.Amengual: Matines a la Seu.

 La Nit de Nadal partia tota la Schola, amb un autobús de la Sociedad Ge-
neral de Tranvías, cap a Ciutat, per arribar a la Seu en temps per a la celebració 
de la Vigília de Nadal que encapçalaria el bisbe D. Jesús Enciso. L’autobús corria 
per la carretera ran de murada, fregant la mar que la podies tocar, i, en arribar, les 
escales, que presidia una gran Cruz de los Caídos, i els voltants de la Seu es ves-
tien per uns moments del color de cel de les beques que caminaven sota un pobre 
enllumenat.Vaig patir fred aquell vespre - aleshores els nins anàvem amb calçons 
curts- aquell vespre vaig veure de prop la Catedral de Palma per primera vegada: 
dins la nit s’aixecà davant els meus ulls tremolosos, imponent i majestuós, com una 
ombra magnífica, el gran vaixell de la Seu de Mallorca...

Núm. 46. (Pàg. 33). Pere J.Amengual. Després d’El meu primer dia. Memòries del Seminari menor. 
1959-1964.

 ...tallava dolçament la nit el xiulet del tren que anunciava la darrera sortida 
de Ciutat. Aquell so llunyà, indescriptible, com de flabiol, melangiós, d’un instant 
només, marcava cada dia el senyal de tancar els ulls i acompanyava el moment en 
què més tot sol em trobava i més m’enyorava. Em vaig enyorar molt, vivament...
 Els meus ulls s’obriren al gran edifici blanc del Seminari enmig del camp, 
immens per mi, a les aules, les sales d’estudi, els espais grans dels menjadors i dels 
dormitoris, als niguls passejant 
amb parsimònia per damunt el 
cel que emmarcava el pati, als 
camps de futbol i als avions que 
els sobrevolaven; em sorpren-
gueren els càntics en llatí, els 
pianos a les aules, el silenci pre-
gon que, de sobte, s’imposava...
 ...El Sr. Orvay va ser l’encarregat de posar oli a aquella maquinària d’estudi 
i de disciplina...

Núm. 47. (Pàg. 66). Pere J.Amengual. Memòries del Seminari menor (2). 

 ...la sortida a Son Macià em deixà empremta... Son Macià era una possessió 
del terme de Marratxí, que vorejava el terme de Palma per la barriada de Sa In-
dioteria. Hi anàvem des del Seminari... Ja no hi ha ningú... Ja no queda res. Només 
la memòria inesborrable. ..

Núm. 48. (Pàg. 66). Pere J.Amengual. Memòries del Seminari menor (3).

 Per a aquella guardeta que començàrem primer l’octubre del cinquanta-nou, 
els que feien tercer eren tot un referent: acabaven la primera tongada dels estudis 
per esser capellans, els imaginàvem que ja sabien llatí, eren un poc els germans 
majors de tota aquella al·lotea de llatinistes que pasturàvem pel Seminari menor...
 Ara arribàvem nosaltres...

 ...La matinada exultà gelada i clamorosa als acords i les veus del Magnificat 
incommensurable de J. S. Bach. Era el quatre de febrer de mil nou-cents seixan-
ta-dos...
 ...Ara tornava a tocar a la baula, la mort. En Josep Riera Ferragut...

 L’aire pur i el cel obert de Son Gibert suggeriren posar en pràctica la con-
signa: “Mens sana incorpore sano” 
 ...El comandant don Llorenç Caldentey, a qui algunes llengües li posaren, de 
mal nom, afectuosament, “Musculitos”, aconseguí que fer exercici entràs dins la nor-
malitat diària. De la seva mà, l’Atletisme entrà de ple en el Seminari...

 ... A finals de tercer, la meva vida canviava. Deixava dins el calaix de la infància 
els Aguiluchos dels Padres Blancos, mentre l’adolescència tibava de braó l’arc de 
la joventut. Aviat partiríem de vacacions, l’estiu se’ns presentava llarg i lluminós 
de sol i de mar...

 
 Núm. 49. (Pàg- 62). Pere J. Amengual. Memòries del Seminari Menor (4).

 Aquella guardeta d’al·lotells pujàvem lleugers dins la fosca d’un en un o de 
dos en dos seguint les passes del prefecto que anava davant marcant el camí. Arri-
bàrem al cim, en silenci, quan només clarejava. Romania dalt la cuculla un canó 
de ferro rovellat i abandonat, que li deien es Canó des Moro...El prefecto en Rafel 
Servera aprofità el moment i entonà les notes de Lili Marleen, la cançó que popularit-
zà Marlene Dietrich a la segona guerra mundial, amb la lletra que ell mateix li havia 
posat, i tots el seguírem...

  ...A l’agost aniríem al Seminari per a passar dues setmanes de Convivències 
i celebrar la festa de l’Assumpta, la patrona... eren dies de vacacions en el Semina-
ri. Fruíem de molt de temps d’esbarjo...
 ...L’esdeveniment cabdal d’aquelles jornades era la festivitat de l’Assumpta 
que celebràvem amb missa solemne d’altar fumat i diversos actes preparats per a 
l’ocasió. Les vespres solemnes, quan acabava el dia, eren memorables i caloroses. 
Foren igualment inoblidables les fiestas en el aire que organitzàvem amb la par-
ticipació de tots. Baix del cel estelat de Son Gibert esclafiem de riure, escoltàvem 
cantar els Blue Angels i en Mariano Moragues llançava la vida al vent, al vent del 
món, en una interpretació genial del cant més cèlebre de Raimon...

 Podeu ampliar aquesta allau de records amb les dades i anècdotes que trobareu a les 
entrevistes i als nostres convidats embarcats a la nau de Modèlics i modelicons. I no vos 
perdeu aquesta ditada de mel:

Núm. 41. (Pàg. 73). Bartomeu Rosselló. El marquès de Comillas i la capella del Seminari Nou.  

 ...La xifra era un milió de pessetes. Aquesta quantitat va bastar per cons-
truir la capella nova del Seminari...Ja difunt el Marquès es beneí la capella nova 
essent-ne la madrina “la Excma. Sra. Viuda del Marquès de Comillas”. A la foto-
grafia d’aquest acte reproduïda al nº 10 d’Antorcha, hi podem veure la Marquesa 
aguantant la llaçada al portal de la capella.
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5.-  ELS ESTUDIS EN EL SEMINARI  

 A més d’aquests records entranyables, vos interessarà conèixer què estudiaven 
aquells seminaristes, les classes, els professors. No us perdeu aquesta exposició, el comen-
tari, la crítica:

Núm. 36. (Pàg. 42).  Pere Fiol i Tornila. Els plans d’estudis del Seminari.

 Quan el Concili de Trento (1563) manava que s’erigissin els Seminaris, po-
sava més esment en l’educació humana i moral dels aspirants al sacerdoci, que 
no a la preparació acadèmica dels futurs capellans, ja que en aquell moment les 
esglésies d’Europa tenien abundants Facultats i Estudis Generals on, amb tota 
facilitat, hom es podia graduar en Teologia i Cànons, que eren les ciències més 
freqüentades pels futurs clergues. Així passava a Mallorca, on l’Estudi General, 
que l’any 1483 erigia el rei Ferran el Catòlic a Montision, l’any 1540 fou instal·lat 
al carrer de Sant Roc...
 ...Carrera curta. Aquest Pla contemplava també el que es coneixia amb el 
nom de carrera curta. S’havien d’estudiar 3 anys d’Humanitats; un de Filosofia i 
dos de Teologia Dogmàtica i Moral...
 Pla d’Estudis del Bisbe Campins 1898

Campins, ajudat pel grup de capellans que duran la doma durant tot son 
episcopat, estableix els estudis en 10 cursos.

Núm. 37. (Pàg. 8). Jaume Oliver i Jaume. Els estudis de Filosofia al Seminari de Mallorca 1958-1961. 
Una aproximació des de la perspectiva acadèmica.

            Ens estam referint als cursos 1958-59, 1959-60 i 1960- 61. El context polític, 
configurat pel règim franquista que es mantenia prou ferm, tancat i repressor, amb 
una mínima oposició. El professor de Sociologia D. Bartomeu Quetglas, deia, amb 
disgust dels superiors, que en temps de la Segona República “sempre era possible 
trobar algú d’ideologia afí que aconseguia fer anar alguna cosa endavant, però 
ara tots són dels seus!” (No cal remarcar, per obvi, que no era aquesta la visió de 
la majoria del clergat ni, molt menys, l’oficial del Seminari).
 ...Ens correspongué seguir el pla d’estudis de l’any 1957, elaborat i aprovat 
pel bisbe Jesús Enciso ...

Núm. 38. (Pàg. 7). Vicenç Jasso Garau. Els estudis de teologia al Seminari Conciliar de Sant  Pere. 
1954-1958.

          Érem ben conscients que la pastura, que se’ns lliurava en aquelles aules 
fosques i humides, no era la millor menja per a la nostra rnent, per rnés que alguns 
clergues, força xovinistes, enaltissin els estudis i el professorat d’aquest centre del 
barri palmesà de sa Calatrava; el consideraven més romà i ortodox que les univer-
sitats de la ciutat caporal del catolicisme...
 Es parlava, també, d’una arcàdia intel·lectual mallorquina de caire religiós 
a les primeries del segle XX, però semblava que, aleshores, ja no en quedava quasi 
res.

 En una ocasió Pere Llabrés es va referir a aquella macroestructura de Son 
Gibert, dient: “És molt gran, però és un seminario provinciano”. A la Meseta, es 
solien diferenciar els centres diocesans de les universitats de Salamanca i de Co-
millas, i en Pere volgué servir-se d’aquesta locució per descriure amb una pinze-
llada el nostre seminari de provincias.
 El meu amic coral, Manuel Bauzà Ochogavía, coneixia bé el nostre Semina-
ri, la Gregoriana i una universitat cisalpina. Em va dir que a la ribera del Tíber 
es feia el mateix que a Palma, però que es feia bé, i que a la facultat de teologia 
germànica tot era molt diferent. El seu rostre denotava satisfacció per haver-se 
pogut lliurar a la investigació de la teologia lul·liana a Baviera...

6.- ELS  FORMADORS
 
 Dels formadors que passaren per la Casa, Modèlics i modelicons n’ha arreplegat les 
històries que veureu a continuació, a més de tot el que trobareu a les Entrevistes i al Nos-
tre convidat. De tots ells, avui encara podem gaudir de la companyonia de don Toni Pérez 
Ramos, don Jaume Cabrer Lliteras i don Llorenç Tous Massanet. Llegiu:

Núm. 29. (Pàg. 15).  Bartomeu Moll: Els nostres formadors del Seminari. Dades cronològiques.
Núm. 7. (Pàg.2).  Joan Darder i Brotat. Per començar: Tres professors tres llorenços.

Una descripció entranyable de don Llorenç Escalas, don Llorenç Pèrez i don Llorenç Tous:

 Don Llorenç Escalas. Era baixet, la seva cara, sobretot els llavis eren mo-
rats. Patia del cor, moriria d’una fallida del seu cor que va ocórrer a les Germanes 
de la Caritat de Son Roca mentre confessava...
 Don Llorenç Pérez. La història, tant la Universal com la de l’Església, de la 
mà de don Llorenç Pérez era una aventura emocionant...
 Don Llorenç Tous. Començàrem tots a dir-li don Llorenç Tous (tenia 28 
anys quan ja era canonge i professor nostre) i tots havíem acabat dient-li en Llo-
renç Tous...   Ens feia dibuixar mapes de Palestina i dels viatges de sant Pau...

Núm. 30. (Pàg. 7). Llorenç Tous: Qatal-qatalah qatalta-qatalt...

 Em faltaven tres mesos per fer els onze anys quan vaig entrar al seminari. 
Un crim, pens ara. El que és estrany és que un brot tan tendre aferràs. A posta 
estic en contra dels seminaris menors, totalment en contra. Aquell any n’entràrem 
quaranta-quatre; ens n’ordenàrem set.
 Ara que ja ha plogut i que els anys em serveixen com d’un erer, on hi queden 
molts baleigs però també cau un bon caramull de gra, fàcilment resumiria aquells 
anys en poques paraules: Em confirmaren en l’amistat amb el Bon Jesús que ja 
duia de Capdepera, gràcies a uns capellans que sembraren la llavor...

 Joan Darder i Brotat, a Galeria de personatges, ha fet un treball encomiable que 
inclou trets del Seminari Vell i del Nou, descrivint unes persones clau per a la interpretació 
d’aquell temps.
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 Com pintures per admirar a les sales d’un museu fascinant, els trobareu:

Núm. 25. (Pàg. 16). Galeria de personatges del Seminari: Don Miquel Moncadas (1921/1989).

 ...Besar la mà del senyor rector” era un càstig dels grassets. Tot anava “ben” 
jerarquitzat. Els condemnats a “besar-li la mà” el vespre, després de l’examen de 
consciència, fèiem coa al claustre del pati del Seminari menor..

Núm. 27. (Pàg. 11). “Don Bartomeu” Quetglas Gayà.

  ...descobrírem que dins aquell sordet original hi havia una personalitat que 
sobresortia per damunt el promig del claustre i del clergat mallorquí. Intuíem i 
respectàvem en aquell homenet sord i tremolós la bondat, el sentit comú, la intel·li-
gència i un amor primerenc i vitalici al treball i a la classe obrera. Aquell “vellet” 
que venia a classe inclinat cap a l’esquerra i fregant amb la sotana la paret...

Núm. 28. (Pàg. 9). M.I.Mn. Don Guillem Payeras Bujosa

 Era ‘més alt que els homes’ aquell capellà plantós, simpàtic i refinat que ens 
acollí per l’octubre de 1954 quan entràrem al Seminari Nou de Son Gibert. Només 
tenia 29 anys, però ja sabia volar tot sol. Havia nascut a Bunyola, a ‘Sa Botigue-
ta’, on venien comestibles i pa calent, perquè el servien del forn d’un parent. Son 
pare fou molts anys “Jutge de Pau” de Bunyola. Foren cinc germans, dos d’ells 
bessons...

Núm. 29. (Pàg. 9). Don Pep Sacanell Garí

 De seminarista ja era “secretarió” -espècie que ell reproduí de gran, for-
mant família nombrosa- de don Jaume Sampol, secretari del Seminari. Obtingué 
tres premis al Certamen Científic-Literari (1934-37).
 Intel·ligent i de bona memòria, fou elegit becari mallorquí al Col·legi Espan-
yol de Roma on s’ordenà prevere (1940). Va veure en Mussolini quan proclamà que 
Itàlia entrava en la Segona Guerra Mundial...
 ...No fou un Mingote o un Forges, però ningú entre els seminaristes i cape-
llans ignorava la veta humorística de don Pep...

Núm. 31. (Pàg. 9). Don Bartomeu Torres Gost.

 Una personalitat com la seva, una consciència i sensibilitat (més fines del 
què puguem imaginar) no podien perdre el temps. Coneix personalment i tracta 
de prop Mn. Llorenç Riber. S’endinsa dins la vida i obra de Mn. Miquel Costa i 
Llobera...

Núm. 32. (Pàg. 11). Don Guillem Fiol i Colom. Bondat i harmonia.

 Una pagesa vídua i pobra de vint-i-quatre anys s’acostava en carro (o dili-
gència) al seu poble de Valldemossa. Duia el seu únic tresor en braços, un nin que 
encara no havia acomplert l’any d’edat. Era en Guillemet Fiol Colom...
 Aquell seminarista filòsof i teòleg Guillem Fiol, més valldemossí que ciuta-
dà, no perdia el temps ni durant el curs ni en les vacances. Guanyà almanco quatre 
premis al Certamen “Científico-Literario”...

  ...El seminarista Fiol Colom no tenia “enxufes” especials, sí que tenia 
moltes habilitats, era un manetes amb l'electricitat, rellotges i maquinetes, però 
era bon al·lot, ben plantat, educat i pietós, qualitats que feren d'ell un bon patge de 
l'arquebisbe Miralles...

Núm. 40. (Pàg. 65). Bartomeu Moll: Memòria dels cursos acadèmics. Del curs 1953-54 fins al 1965-66. 

Un bon resum de les memòries d’aquells cursos.
   

7.- LA REVISTA  ANTORCHA

 

Aquest “Órgano de la Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales” fou el mitjà de co-
municació del Seminari. Se’n publicaren 37 números des de desembre de 1957, núm 1, fins 
a març de 1968, núm. 37. Dirigida i escrita pels mateixos seminaristes, conté informació de 
primera mà i fotografies d’aquells anys al Seminari Nou, sempre, fruita del seu temps, amb 
un caire d’elogi i lloança. Tot un document que podeu fullejar a la pàg. 
www.amicsdelseminari.com.

Núm. 20. (Pàg. 21). Jaume Gual: Escorcollant en el passat. Revista “Antorcha”.
Núm. 21. (Pàg. 19). Jaume Gual: Escorcollant en el passat. La revista “ Antorcha”.
Núm. 22. (Pàg. 10). Jaume Gual: Antorcha.

 A més d’Antorcha, varen córrer pel Seminari algunes publicacions de caire intern, 
com foren Can Rasca, Clama, Reclama, Es Candelí i Ca Nostra. De Ca Nostra, Modèlics 
i modelicons n’ha conservat coses publicades a la secció Dels nostres arxius. De la resta 
en queden referències a Records del meu Seminari, de Mn.Francesc Caimari i Alomar, a 
l’entrevista de Toni Bennasar a Mn. Joan Crespí i Coll en el núm. 26; de Reclama, en el 
núm. 27; i a Recordant temps passats amb Felip Guasp, signat també per Toni Bennasar, 
en el núm. 37.
            Amb tot i això, Jaume Sancho vos en dóna una nítida i exhaustiva informació a les 
seves Cavil·lades en el núm. 38. (Pàg. 89). L’altra història. El Seminari Vell.

 Núm. 37. Taula rodona sobre la revista. 
Hi participen Antoni Pol, Rafel Servera, Domingo Mateu, Marià Moragues.
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8.- ELS  BALARRASSES

 Eren  las vocaciones tardías, les vocacions tardanes o endarrerides, al·lots i joves 
que ingressaven al Seminari ja grandets, normalment amb alguns cursos de batxiller o al-
tres estudis ja complerts. Sabreu perquè els deien balarrasses. Vegeu:

Núm. 34. (Pàg. 26).  Tomeu Català: Experiències d’un balarrassa.

 Acabava de complir 16 anys, la meva decisió d’entrar al Seminari m’havia 
suposat una crisi familiar, més bé amb el meu pare, tres dies de silenci en casa...  
perquè jo no volia esser capellà, però sentia dins lo més profund de mi que era lo 
que havia de fer. Crec que després vaig anar descobrint això de la voluntat del 
Pare i de Déu...
 ...vaig llegir a Nietzsche, J. P. Sartre i Albert Camus -La peste i L’estranger- 
Aquest me va influir molt i crec que per viure una temporada molt crua i difícil...
 ...record que durant uns exercicis espirituals, passejant per la possessió, in-
tentant supòs meditar amb el que ens havien dit, vaig sentir la rumor i renou que 
venia de la ciutat. Vaig pensar “és allà on he d’estar, amb la gent de la ciutat i és 
per això pel que m’estic preparant”...

Núm. 34. (Pàg. 29). Pere Orpí: Balarrasa sí, malarraça no.

 ...Vaig començar a segon curs, amb al·lots molt més joves que jo, vestits amb 
bavarall. Els ensotanats (Sancho, Buades ... ) solíem seure al darrer banc. Record 
que devers cinquè D. Pedro Amorós de grec, en referir-se a nosaltres, solia dir tot 
místic: “Estos señores con traje talar”. I a força d’estudiar durant dos estius, vaig 
avançar un altre curs, esquivant les classes de llatí de quart, tan poc atraients com 
el professor. A partir de cinquè vaig ascendir a “modèlic”.
 ...Encara que el rector Payeras digués que els “balarrasas”, amb l’ob-
sessió d’avançar cursos, anàvem fluixos de llatí, vaig guanyar dues vegades el 
certamen de poesia llatina, i presentaren treballs en aquesta llengua altres vo-
cacions tardanes (Benet Mas, Tià Mesquida ... ) També vaig concursar amb al-
tres treballs: poesia en català (quatre vegades), anàlisi grega, l’obra literària de 
mossèn Alcover (publicat recentment, com tots 
sabeu i podeu fullejar, sota el títol ‘’Planter de 
paraules”) ... Per aquells anys em vaig presentar 
un parell de pics als premis Ciutat de Palma, que-
dant finalista, fins que l’any 1967, essent ja cape-
llà, el me varen concedir.

   
Núm. 34. (Pàg. 58). Jaume Gual: La pel·lícula “Balarrasa”.

- Fitxa de la pel·lícula:
- Títol original: Balarrasa.  Any 1951...
- Premis: Nominada a la Palma d’Or, 
   millor pel·lícula, al Festival de Cannes. 1951.

Núm. 34. (Pàg. 55).  Jaume Sancho: Cavil·lades. Balarrasas.

 ... ara esdevenia un fet o un fenomen nou i imprevist: ara cada any comparei-
xia un grup ja considerable de personal d’edat molt més adulta - la problemàtica 
pels al·lots de 15 o 16 anys que entraven ja directament al seminari major era tam-
bé intensa però normalment de caire distint, però la major part dels “balarrasas” 
solíem procedir del món de “cursillos” i ja érem més adults - i aquests no estàvem 
gens acostumats a ser manejats com infants o com adolescents “domats” introduïts 
des de petits dins un món levític o clerical que a nosaltres ens era absolutament 
aliè. El personal educador no estava preparat per adaptar-se a aquest nou tipus de 
seminaristes...

Núm. 34. (Pàg. 17). Taula rodona sobre els Balarrasas, amb Pau Oliver, Gaspar Aguiló, Pere 
Barceló “Mendai”, Alfred Mirales, Jaume Sancho.

9.- LA  MÚSICA  I  LA  SCHOLA  CANTORUM

 Damunt els bancs de la capella hi romania el Cantoral, de don Bernat Julià, i el Liber 
Usualis hi feia estada tot ple de la música gregoriana. Molts matins ens aixecàvem amb 
música. Als menjadors sonava la música. A cada aula de Filosofia i de Teologia hi havia un 
piano, trobaves partitures, escrites i copiades a mà per damunt l’harmònium, damunt una 
taula... i cantàvem a la classe de Solfeo, a la capella, a la Seu, quan fèiem gimnàstica o anà-
vem d’excursió, als actes acadèmico-literaris, acabàvem les festes amb unes Vespres  per-
fumades d’encens, solemníssimes, als sons de l’orgue majestuós. L’expressió més viva de 
la música al Seminari fou la Schola Cantorum. Emperò, mirau, mirau, no tot va ser música 
religiosa i polifonia. I escoltau. La  pàg. www.amics del seminari.com ja té arreplegades 
algunes interpretacions de la Schola.

Núm. 29. (Pàg. 38). Marià Cortès: Ambient musical al Seminari. Setembre 1955-desembre 1960.

 ...Tots els actes del Seminari eren cantats: misses i actes culturals, el més im-
portant el certamen literari i musical. Va ser un luxe conviure amb molta gent, però 
des del punt de vista musical, estar molts anys amb en Joan Vidal ( de Santanyí), 
amb en Bernat Cifre, que no cal dir d’on era, amb en Leoncio García Mallada (de 
Pola de Lena - Astúries), i els professors de música don Bernat, don Guillem Fiol 
i don Bartomeu Nigorra
 Tot respirava música: els galls, els ocells, el vent, les misses de cada dia, ens 
posaven música pels altaveus per despertar els dies de festa i algun diumenge ....

Núm. 29. (Pàg. 31). Confidències: Bernat Cifre Forteza. Curriculum cultural.

 ...de qui vaig aprendre més fou de dos condeixebles: en Joan Moll, fill de l’il.
lustre filòleg D. Francesc de Borja, aleshores el Moll tendre ja amb títol oficial de 
Professor pel Conservatori de Palma i pianista com no n’havia vist cap de prop el 
Seminari. D’ell escoltava a diari la ració de Preludis i Fugues del “Clave ben tem-
perato” de Bach, exercici previ a les seves interpretacions de Chopin o Schumann. 
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En Moll acompanyava a l’harmònium el Cor “dels menuts” (els estudiants de 1er 
i 2on), a la meva batuta encomanat. L’amic entranyable deixà prest el Seminari, 
i marxà a Barcelona i Alemanya per fer-se tot un concertista...i jo quedava amb 
l’altre company músic en Joan Vidal. Era un gran improvisador (i una super-intel.
ligència que acabaria Registrador de la Propietat). Jo, mirant les seves mans al te-
clat, procurava seguir els seus acords, i àdhuc el seu intuïtiu contrapunt...  

 
Num. 31. (Pàg. 3). Toni Bennasar: La música al Seminari.  
 Quan arribàrem a filosofia ja estàvem preparats per fer front al piano, uti-
litzant com a manuals el Kholer i el Carpentier, amb aquells, quasi sempre desafi-
nats, pianos que estaven dins les classes. Lògicament no podíem tocar ni el piano 
de coa ni el Pleyel que estava dins la sala de professors.
 Però quan de veritat ens imbuírem de l’esperit del cant gregorià fou durant 
aquelles tres temporades en les quals seguírem tres cursos de cant gregorià amb el 
P. Miquel Estradé, monjo de Montserrat...
 I què en direm d’aquells festivals durant les convivències d’estiu on molts 
exhibien les seves qualitats teatrals o musicals...
  Tampoc faltaren músics insignes que ens visitaren i ens donaren concerts...

Núm. 31. (Pàg. 19). Joan Parets: Notes al vol sobre la Schola Cantorum i la música al Seminari.

 El 22 de novembre de 1903 el Papa Pius X publicà el cèlebre “Motu Propio” 
que tan canviaria la normativa musical de l’Església. L’edicte papal obligà el re-
torn a les fonts més pures: les fonts del gregorià.
 Mitjançant l’”Edictum novi cursus academici in Seminario” del 12 de se-
tembre de 1909, el bisbe Campins creà la Schola Cantorum del seminari. El seu 
primer director (1909-1915) fou D. Antoni Sancho i Nebot (1884-1961). Just un 
any després (juny 1910) l’Schola arribà en peregrinació a Roma. Davant el Papa 
Pius X...

Núm. 37. (Pàg. 3). Domingo Mateu: Per començar. Convivències d’estiu i festa major a Son Gibert.
 
Núm. 38. (Pàg. 85). Joan Parets: Ramon Llull a la música del Seminari.
Núm. 38. (Pàg. 87). Dels nostres arxius (Marià Cortés). Comentari de Domingo Mateu. La nit. Adapta-
ció de la cançó “Les fulles mortes”, d’Yves Montand, amb lletra de Rafel Servera.

Núm. 22.  (Pàg. 4). Jaume Sancho: Cavil·lades. Els meus enigmes musicals del Seminari.

 ...El que sí record amb claredat d’aquesta qüestió és que quan començàrem 
Filosofia començaven també les classes de piano, i que jo - demostrant que bona 
voluntat no me’n mancava - vaig comprar el Kòlher (o com es digués aquell mèto-
de o quadern de tapes verdes) i que - demostrant més bona voluntat encara - fins 
i tot vaig provar de malmenar durant uns quants dies un piano que hi havia a un 
racó d’una classe de Filosofia. Com si el ves: negre, vell xaruc i amb uns canelo-
bres que li mig penjaven ...

 
Núm. 33. (Pàg. 74-77). Himno a la Virgen del Seminario. Virgen Asunta. 

Música de Josep Ll.  García Mallada i Lletra de Domingo Mateu Conti. Consta l’himne 
complet, lletra i música.

 Aquí i ara, aturau-vos. Ens treim el capell davant l’himne a la 
Verge Assumpta, la patrona del Seminari. Encara, fins el dia d’avui, 
ningú no l’havia cantat tot sencer. La Schola Cantorum l’ha preparat 
durant aquest any i l’ha interpretat per primera vegada a la Diada de 
Sant Joan, com cal, lletra i música en totes les seves estrofes.

Núm. 33. (Pàg. 75). Domingo Mateu: Entorn a l’himne “Virgen Asunta”. 
Setembre 2013

 L’equip regent d’aleshores m’encomanà a mi la re-
dacció de la lletra i a José Leoncio García Mallada, la re-
dacció de la música. L’himne, que inicialment tenia només 
dues estrofes, es va estrenar el dia 15 d’octubre de 1960 en la cerimònia de bene-
dicció de la capella nova i de la pròpia imatge de la Mare de Déu Assumpta...
 ...Avui ens pot semblar una mica estrany que la lletra de l’himne oficial de 
l’Assumpta del Seminari, cantat sovint a la capella i àmpliament difós a tot Mallor-
ca a través de la ràdio, fos redactada en llengua castellana...

Núm. 31. (Pàg. 23). Taula rodona: La Schola Cantorum i la música en el Seminari. 

Envoltaven la taula Marià Cortès, Miquel Pons, Joan Parets, Toni Perelló.
   

Núm. 38. (Pàg. 91). Josep Ll. García Mallada. El minut de glòria.

 ...Però el que em porta avui a escriure és un moment de la passada diada 
Cultural de Pollença. L’himne a la Mare de Déu Assumpta que vaig escriure sobre 
la lletra de Domingo Mateu havia quedat dins el calaix com altres composicions 
meves d’aquells temps i de fet, amb la desconnexió del Seminari, no tenia idea de 
que es seguis cantant i, menys encara, que es recordàs desprès de tants d’anys...

 

10.- LA  SAPIÈNCIA

 El Pontifici col·legi lul·lià de Nostra Senyora de la Sapiència, ubicat a la plaça de 
Sant Jeroni, de Ciutat, era l’altre Seminari. Els seminaristes residents a la Sapiència duien 
la beca vermella com a distintiu. I tenien un bon cuiner. Recordau:

Núm. 35. (Pàg. 33). Pere Fiol i Tornila: La Sapiència.

En Pere ens  descriu la història i les constitucions  del Col·legi.

Núm. 35.  (Pàg. 45). Sebastià Mesquida: El Seminari, la Sapiència.

 ...Al mateix temps n’entràrem tres: en Jaume Tomàs, que un recorda de prop 
i morí ben jove, en Francesc Suàrez i jo, que havíem d’ocupar els llocs buits que 
deixaven tres col·legials que passaven al “Convictori”. I com a col·legials en actiu 
ens rebien en Miquel Llompart, rector i persona difícil d’oblidar que morí no molts 
d’anys després en accident de cotxe, en Jaume Santandreu, en Joan Pla, en Gui-
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llem Ramis i en Pere Orpí. Començava per a mi una situació nova i no esperada, 
que s’estendria als sis anys següents.
 Em vaig trobar, en primer lloc, amb un edifici que es contemplava d’un cop, 
diguem que tenia un rostre...

 
Núm. 35. (Pàg. 49). Pere Mascaró: Camí de sapientí.

 ...El meu ingrés al Seminari, farcit d’il·lusió jovenívola i de no gens fàcil i 
llarga decisió, acompanyat en un moment concret de la meva vida: havent acabat 
els estudis de Magisteri, el servei militar, enamoradís, integrat en un ambient de 
vida d’estudiant i d’un grup de recerca, no fou gaire fàcil. El primer any de “bala-
rrasa”, he d’agrair...
 ...L’estretor de cor s’anava fent més gran de cada dia, amb un intent de part 
dels superiors de control de la raó i dels sentiments... Fou aquí que va aparèixer 
com a resposta La Sapiència. Fou quan vaig tastar la gran diferència: acollida i 
escolta de part de La Sapiència, al mateix temps que tancament, atac i manipula-
ció de part dels superiors del Seminari; tancament sense cap mena de raonament 
congruent: “No hi aniràs i prou”, i la fonda raó: “Déu m’ha dit que et digués ... 
“, cosa que feia que crispàs més la meva resposta: “digui a Déu que m’ho digui a 
mi “. Com més anava, més tancament trobava...A La Sapiència, potser com a con-
trapunt, foren anys molt macos i de tranquil·litat maduradora. Anomenaria alguns 
elements concrets que valor moltíssim...

Núm. 35. (Pàg. 51). Paco Suárez Riera: Pellucant entre el rostoll de la memòria.

 ...quan vaig entrar a la Sapiència, vaig pensar que la vida em donava una 
oportunitat per començar de bell nou...  
 La gran novetat de la Sapiència consistia en què l’observança de la norma 
-les Constitucions- venia garantida per la responsabilitat de cadascun de decidir 
el que era “melior et habilior” i no per la vigilància d’uns superiors. Les decisions 
que un prenia s’acoraven, profundament, dins la consciència, perquè tenien la 
força d’un jurament. Perquè a la Sapiència juràvem molt sovint...
 ...El cronista duia un registre escrit a mà dels esdeveniments més importants 
de l’any...
 El xofer. Conduïa la camioneta, era a més el responsable del manteniment de 
la mateixa. Aquesta tasca consistia en curar de la neteja, el canvi d’oli, una revisió 
periòdica, dur-la al mecànic sovint, etc.
 ... Es Pinaret del Pont d’Inca, era una finca situada arran del torrent Gros, 
que conrava un fadrí, molt amic de D. Francesc Vallcaneres (també sapientí). 
Aquell homenet no se’n podia avenir de l’existència a Mallorca d’una institució 
com La Sapiència. Un any convidà els col·legials a un berenar a la dita finca, per 
satisfer la seva curiositat...(Veure nota 2 al final del capítol).

 
Núm. 35. (Pàg. 59). Paco Suárez Riera: Un petit homenatge a Guillem Bonet, el cuiner de la Sapièn-
cia.
 Oficialment era el cuiner, però era molt més que això. Com una “matrioska” 
russa amaga dins ell un conjunt de personatges, oficis i serveis que l’han conver-
tit - en moltes ocasions - en un màgic i molt valorat comodí, com aquell geni tan 
gratificant que es troba en el joc de cartes...

 ...Com a cuiner tenia un repertori quasi inesgotable, emperò el seu plat estrella 
eren les sopes d’ermità. Insuperable! Un altre plat que, a mi em tirà de cul la primera 
vegada que el vaig testar, va ésser “els ous amb calçons blancs”. No vull dir que fos 
“di cardinale” però sí almenys de canonge de la seu...

Núm. 35. (Pàg. 42). Arxius i Estadístiques. Guillem Bonet i Vidal: Col·legials de la Sapiència en tota 
la seva història. Anys 1635-1970.
Núm. 35. (Pàg. 48). Pere Orpí i Ferrer: Poblacions d’origen dels col·legials de la Sapiència 1635-1970).
Núm. 35. (Pàg. 17). Taula rodona: El Pontifici Col·legi Lul·lià de Ntra.Sra. de la Sapiència. 

Participaren Pere Orpí, Paco Suàrez, Toni Sastre, Gillem Bonet, el cuineer, i Bartomeu 
Vaquer.

11.- ELS  CERTÀMENS

 Els certàmens científico-literaris, fundats pel bisbe Campins l’any 1899, assoliren 
un prestigi reconegut. Encara que hi ha poques referències a Modèlics i modelicons, hi 
trobareu valuosa informació:

Núm. 22. (Pàg. 21). Dels nostres arxius (Joan Parets).

CERTAMEN CIENTIFICO-LITERARI DEL SEMINARI DE MALLOR-
CA
 “Llistat de manuscrits musicals del Certamen Científico-literari del Seminari 
de Mallorca (1899-1965)” Estudis Baleàrics, núm. 39 (1991), pàgs. 71-74.
“Llista de manuscrits santamariers dels centamens científico-literaris del Se-
minari de Mallorca”. IV Jornades d’estudis locals en memòria del P. B. J. de s’Ar-
boçar. 4 (2004), 249-254.
 L’any 2005 el Consell de Mallorca edità: Biblioteca Diocesana: Els certa-
mens del Seminari Conciliar de Sant Pere. 163 pàgs. Col. Miscel·lània /4. Dita 
obra està plena d’errades i de inexactituds, mesclant autories, llinatges, certàmens 
no citats ...

Núm. 42. (Pàg. 83). Pere Fiol i Joan Parets: Ramon Llull en els certàmens del Seminari.
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12.- L’INSTITUT APOSTÒLIC JUNÍPER SERRA / I.A.J.S.

 D’amagat, l’Institut preparava ja des del Seminari els escollits per anar a terres de 
missions. Foren coneguts com“els ginebrons”, també “frarets”. Mirau:

Núm. 36. (Pàg. 45). Tomeu Tauler: Aportacions a la història del Seminari. 
1ª part:Vivències de Mn. Pere Xamena (1945-1957). Dos grups de seminaristes “selectes, precedents 
de l’Institut Juníper Serra.

            Era encara en temps de l’episcopat de l’Arquebisbe-Bisbe Dr. Josep Miralles 
i Sbert (1930-1947), entorn a l’any 1947.
 El seminarista “líder” de l’organització anomenada “Legión de María” fou 
Antoni Cerdà Bibiloni, nascut a Bunyola l’any 1926...
 “La Pia” era una organització fundada i dirigida per D. Pere Sureda, quan 
va ser director espiritual del Seminari (1948-1951 ). Era una”congregació” inter-
na de formació i especial compromís espiritual per als alumnes més destacats en el 
mateix Seminari, que seria com un precedent del futur “Institut Apostòlic Juniper 
Serra” ( 1962-1969).

Núm. 32. (Pàg. 28). Antoni Perelló: Reflexions.Sobre l’Institut Apostòlic Juníper Serra.

 Les reunions a què vaig assistir eren com una espècie de conferència, sobre 
la vida i obra de Santa Teresa i de passada qualque vegada sobre San Juan de la 
Cruz. El Sr. Rector, sempre ell i mai per intermediari, ens alliçonava...  Recordem 
el lema PRO ECCLESIA PARATUS AD OMNIA; SÓLO ÉL, POR ÉL Y PARA ÉL 
(recordau com posava la mà el senyor rector quan deia aquestes paraules). Com 
podeu suposar els “precs i preguntes” no existien a l’ordre del dia...
 En el Burundi... La pastoral, lo que havíem viscut i vist en el món occidental 
no hi esqueia, era un os fora de lloc, no en parlem de les formes de fer i actuar que 
havíem viscut en el Seminari. El sistema o l’esquema teològic i moral que havíem 
après...

 

Núm. 33. (Pàg. 17). Carta pastoral. Fundació de l’Institut per el bisbe Jesús Enciso. 1959.
Núm. 33. (Pàg. 22). Teodor Suau: El “Instituto Apostólico Junípero Serra” i Mn.Pere Sureda.

 La idea fou del Sr Bisbe d’aleshores, Jesús Enciso i Viana, molt interessat en 
l’aportació espanyola al que llavors es deien les missions, especialment a Amèrica 
Llatina i que més tard s’amplià a l’Àfrica Central. Era el temps de la postguerra 
civil, amb una gran abundància de vocacions al ministeri sacerdotal i a la vida 
religiosa...
 Don Pedro Sureda, aleshores Rector del Seminari, s’entusiasmà amb aques-
ta proposta del Bisbe, fins al punt que, si bé la idea fou del prelat, la realització va 
ser totalment obra del Sr Rector...
 El que em sembla més interessant, avui encara, és la redacció dels docu-
ments d’identitat de l’Institut que D. Pedro elaborà amb la intenció i l’objectiu que 
fossin el referent per a l’espiritualitat dels qui en formaven part.  
 Es tracta d’un material en dos blocs: els Estatuts pròpiament dits i el Regla-
ment...

 ...Però la celebració del Concili Vaticà II suposà una novetat que obligà a 
canviar els plantejaments de molts de les coses considerades immutables i eternes 
fins aleshores. També el concepte de missions es veié transformat...

 
Núm. 33. (Pàg. 38). Rafel Servera: L’Institut “Juníper Serra”. L’obra d’un home invisible que  
necessitava ser vist.

 ...Els invisibles que necessiten ser vists s’arreglen per crear-se un entom, que 
a més de ser un “dedins” -un espai íntim on Don Pedro es mostrava- també havia de 
ser una mica defora, on entraven els frarets (que era com s’anomenaven els afiliats a 
l’Institut). Així, Don Pedro aconseguia esser vist. Era dins un lloc mig amagat, dins 
un clima tot seu, on ell es mostrava a gust i es deixava veure. Aquelles dues o tres re-
unions setmanals, en què els “frarets” érem secretament convocats pel rector Sureda 
al seu despatx, situat en un angle extrem de l'immens edifici, configuraven el lloc 
adequat on ell sortia i nosaltres entràvem. Com un bon invisible Don Pedro era tímid 
i necessitava tenir garantida la seva visibilitat. Ningú millor que els “frarets”, sempre 
entregats i disponibles, per ell esser vist tant bé com ho necessitava. Una mirada que 
es feia escolta silenciosa, on mai no hi havia ni rèplica ni debat.

 Els qui fórem ‘’frarets “ recordam almenys dos aspectes que formaven el 
credo de l’Institut. En primer lloc, érem un grup secret...

 
Núm. 33.(Pàg. 25). Taula Rodona: L’Institut Apostòlic Juníper Serra (IAJS). 

En parlaren Jaume Sancho, Toni Perelló, Toni Bennassar, Cil Buele, Marià Moragues.

   

13.- LA CRISI DELS ANYS 1967/68

 El Seminari fou el gran projecte del bisbe Hervás, que continuà el bisbe Enciso. Fou 
llur gran il·lusió i magna realització. La medalla de la Mare de Déu que el bisbe Hervàs 
sembrà dins la terra de Son Gibert va germinar, va crèixer i florí. El Seminari fruí d’anys 
esplendorosos des del 1953-54 fins al 1967-68. Llavors s’obrí una crisi, un canvi que deixà 
buit aquell gran casal i provocà, anys a venir, la secularització de molts de preveres orde-
nats in splendoribus. Tot plegat, aquell gran projecte havia durat una quinzena d’anys, i es 
desfé com una bimbolla en el regust amarg d’un gran somni. La crisi provocà el relleu en 
la direcció del Seminari. El rector don Pedro Sureda, eix sobre el qual pivotà aquell temps 
de formació, fou substituït per una nova direcció i un nou rector, don Pau Oliver. Aquí ho 
teniu:

Núm. 31. (Pàg. 55). Pere Fiol i Joan Parets: Mossèn Pere Sureda i Rosselló (21/02/1910 – 2/02/1984)

 El Rector Payeras, juntament amb el Sr. Bisbe, anaven bastint, passa a passa 
l’edifici nou del Seminari. A ell li pertocà l’obra de la capella.... En el mes de Juny 
de 1960 s’acomiadà Payeras i entrà Sureda, i aquest va tenir tot l’estiu per prepa-
rar la solemne benedicció, que es féu dia 15.10.1960...
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 ...Aquest ressorgir musical es va veure acompanyat, per la recerca d’un se-
guit de composicions musicals dedicades al Seminari. Fonamentalment és obra del 
Rector Pascual com ens ho indica la simple cronologia. Pascual es posà en contac-
te amb els Mestres més eximis que en aquell moment hi havia en el nostre ambient 
cultural, els oferia inclús el text bíblic...
 ...Crec que s’hauria de mirar documentar la importància que va tenir en 
tot el món musical del Seminari de Sureda, la presència de Mossèn José Ramon 
Echave Zubizarreta, sacerdot basc, nascut a Escoriaza el 16.03.1929, ordenat el 
23.05.1954 i que arribà a Mallorca com Secretari particular del Bisbe Enciso...
 ... El Concili Vaticà II (1963-1965) representa, sobretot a Espanya, un canvi 
impressionant, no albirat ni desitjat per la Jerarquia Catòlica, i això es reflectí en 
el Seminari i en la vida de tota la diòcesi, el Seminari s’anava buidant i no pocs sa-
cerdots, sobretot dels sortits en les fornades que Mn. Sureda era el Rector, s’anaren 
secularitzant. Durant el curs de 1967-1968 Sureda presentà la dimissió...

Núm. 32. (Pàg. 3). Teodor Suau Puig: Per començar. Les raons d’una desfeta.

 ...què ha succeït perquè en tant poc temps, es passàs d’un nombre exagerat 
de seminaristes a una xifra igualment exagerada per insignificant...
  ... El Seminari que jo vaig tenir, el mateix que molts dels que llegiran aquest 
article, tenia moltes mancances... Va tenir, però, la traça de posar-nos en contacte 
amb les fonts de la fe, l’esperança i la caritat: amb Déu.
 ...el maig francès... va provocar en aquella generació l’eclosió del sentit de 
la justícia, del desig de llibertat i democràcia real, amb el Vietnam al fons. Jo re-
cord com vaig viure el que aleshores passava a París: com la victòria de la violèn-
cia destructora dels valors perduts per una joventut desnortada ...
 ...crec ser objectiu en dir que el Concili va suposar un esforç inèdit d’ho-
nestedat en la jerarquia de l’Església catòlica i de voluntat sincera de recuperar 
l’evangeli com a absolut, tant en la formulació de la teoria com en la organització 
del sistema eclesiàstic.
 ...El rol del social del capellà va experimentar una notabilíssima mutació. 
No era ja necessari com a element configurador de la nova manera d’establir les 
relacions socials. A poc a poc, minvà la valoració social i augmentà el descrèdit de 
formar part dels quadres dirigents d’una Església desacreditada per les raons que 
tots sabem. La voluntat de ser capellà només es podia i es pot fonamentar en la fe, 
cosa que abans no era condició indispensable.

Núm 32. (Pàg. 77). Bartomeu Moll: Arxius i estadístiques. Relació d’alumnes matriculats en el Semi-
nari Diocesà de Mallorca entre els anys 1943-1970.

Núm 32. (Pàg. 63). Taula Rodona: Crisi en el Seminari i/o crisi de seminarisates. 
Amb la participació de Jaume Mas, Tomeu Ripoll, Joan Escanelles, Llorenç Lladó, Miquel 
Monroig i Bernat Forteza.

14.- ELS SECULARITZATS

Núm. 32. (Pàg. 70). José Leoncio García Mallada: Els 32 Modèlics i modelicons.

 ...quin model de capellà duim dedins?. No seria millor parlar d’amollar 
aqueix model de capellà que a pocs agrada? Encara millor. No seria lo seu parlar 
del sacerdoci dels fidels tal com ho descriu l’article 31 del Capítol IV de la Lumen 
Gentium: “els fidels que, quan incorporats a Crist pel baptisme, integrats al Poble 
de Déu...”

Núm. 36. (Pàg. 63). Cecil Buele. Les opcions de la meva vida.

 He de començar reconeixent que, al llarg de la meva vida setantina, disco-
rro per viaranys que tenen molt poc a veure amb aquells que preveig el mateix dia 
de l’ordenació sacerdotal a la capella del Seminari de Mallorca, el 16 de juny de 
1968.
 Se me n’hi trenca el motlle, a mida que passen anys! ...
 ...Arrib a constatar que, durant tretze anys seguits a Son Gibert, se m’ha 
preparat per fer i dir coses que no faré ni diré mai enlloc...
 ...Hores d’ara, com veig aquella època viscuda i que em marca tant al llarg 
de ma vida?...

 
Núm. 38. (Pàg. 47). Domingo Mateu:Tot deixant Brussel·les.

Juny 1971
Deixau, amics, que ara us ho digui...
...Deixau, amics, que ara us ho digui: ens en sortírem gràcies a elles...
...Fent camí junts, gràcies a elles, ara sabem com és de bo i d’exigent l’amor 
d’amant, com és de dolç i tendre l’amor de mare, quin gruix humà ens ha donat 
l’amor d’esposa. Gràcies a elles.

Núm. 39. (Pàg. 79). Andreu Obrador i Siquier: El retorn d’un viatge.

...si hi ha alguns temes que les persones que ens vam secularitzar, o deixar els es-
tudis, han trobat alguna resposta o reflexió, a temes com per exemple:
a) Com es va viure el sentiment de culpabilitat a l’hora de prendre la decisió de 
canviar de vida?
b) La incorporació a una societat...  Va esser fàcil? Complicat? Per què?
c) El que representa als 20, 30, 40 anys començar de bell nou. Un treball, un sou, 
una empresa ...  Començar de zero.
d) Quan coneixes una noia, ¿com li expliques el que has estat fent tots aquests 
anys?...

Núm. 42. (Pàg. 47). Pere Barceló: Secularitzats i secularitzacions.

 Vull dir, abans que res: que som capellà casat dels temps de Trento, per aixo 
repeteixo allò que em feren creure: “sacerdos in aeternum”,...



56 57

... El Vaticà II em va ajudar a obrir els ulls, creant en mi i en molts altres l’esperança 
d’un possible nou estat personal: L’estat de clergue casat.
 ...Les meves conviccions no em permetien dur doble vida, i després d’un any 
d’absència diocesana, vaig donar la passa definitiva, amb gran sentiment i cap segu-
retat de futur...
 ...Diré que vaig arribar a la vida de casats, sense saber-ne res més que allò que 
el Pare Munar ens havia ensenyat dins las classes de moral i allò que hom havia après 
anant obrint els ulls. Així, sense més escoles, vàrem la meva dona i jo construir-nos la 
nostra especial relació de parella...

Núm. 42. (Pàg. 3). Llorenç Tous: Els amics secularitzats.

 ...que ni Jesús de Natzaret ni els seus deixebles en l’etapa postpasqual exi-
giren el celibat. Les paraules de sant Pau quan dóna tres motius per abstenir-se 
del matrimoni són tots tres falsos. l Cor 7, 1- 7. N o és encertat fugir de les tribu-
lacions, v.26; tampoc és ver que “el temps sigui curt”, v. 29; ni és ver que l’amor 
separi de Déu, v. 34.
 ...si es pot exigir a una persona mantenir fins a la mort una decisió que mar-
ca una vida profundament. Pens tant en el celibat com en el matrimoni...
 Crec que la ignorància de l’Església sobre la sexualitat humana, que arriba 
un temps en què ja és ben culpable, és també una causa més, amb altres, de la seva 
llunyania de l’Evangeli de Jesús. Sense voler negar que, en altres aspectes, se li 
mantén feel.
 Vull lamentar la pèrdua que han suposat bona part d’aquestes secularitza-
cions per a l’Església de Mallorca. Jo ho he viscut de prop en diferents casos ben 
concrets, però, d’entre tots, vull nomenar el cas del meu amic de l’ànima Jeroni 
Fito Cantó...

 
Núm. 42. (Pàg. 70). Guillem Ramis Moneny: Agraïment a la vida.

 ...”Agraïment a la vida”. Ara, als meus setanta-set anys, puc dir amb sa-
tisfacció que he viscut una vida plena, amb goig i farcida d’experiències. De tot 
n’he tret -crec jo- bon fruit, o almanco bona llavor.
 Als divuit anys, l’octubre de 1956, després d’estudiar peritatge mercantil i 
treballar dues temporades a l’Hotel Alcina (avui desaparegut) del Passeig Marí-
tim de Palma, vaig entrar al Seminari Diocesà de Mallorca. L’any següent vaig 
passar al Col·legi La Sapiència, que marcà en mi un fort sentit democràtic -que 
m’ha durat tota la vida- practicat diàriament en una petita comunitat autogestio-
nada per deu joves estudiants de filosofia i teologia...
 ...El contacte amb la JOC (Juventut Obrera Cristiana) fou l’ocasió princi-
pal perquè jo canviàs la visió i la postura dins l’Església i la societat...
 ...Els anys del Concili Vaticà II havien deixat moltes esperances i exigien 
fortes reformes. Record molt bé una conversa amb Teodor Úbeda, aleshores bisbe 
de Mallorca, amb qui sempre vaig tenir una relació cordial...

 ...A finals de l’any 1973 vaig demanar la secularització i em vaig casar l’any 
1974. He estat -i som- feliç amb la meva esposa, amb els meus tres fills, amb dues 
nétes i un nét,
 ...Vaig estudiar Magisteri ...
 ...El “Regne de Déu” és possible!...

  
Núm. 42. (Pàg. 70). Sadurní Pesquero Ramón: Confidències i reflexions d’un capellà “ex combatent”.

 Aquí em teniu, a pocs mesos de ser vuitantí i constant en el meu currícu-
lum de deu anys de ministeri sacerdotal i quaranta-cinc d’ex-combatent-, que és 
com m’autodenomin pel fet d’estar secularitzat i d’haver deixat, per imposició 
disciplinar, la meva lluita en el camp de batalla del ministeri sacerdotal. Vaig ser 
ordenat l'any 1961. L'any 1962 vaig arribar al Brasil com a membre del programa 
"curas sin fronteras", finançat per Misereor i Adveniat alemanys, on hi vaig treba-
llar com a capellà durant gairebé deu anys fecunds, feliços i inoblidables.
  La meva decisió de secularitzar-me vingué arran del Decret Presbyterorum 
Ordinis...
 ...Els anys anaren passant, a poc a poc, i quatre dels meus únics sis con-
deixebles se secularitzaren també: J. Fito, A. Àlvarez, J. Bestard, A. Martínez. Els 
dos únics que no ho feren foren: P. Llabrés, i el darrer dels “moicanos”, M. Haro. 
O sigui, més del 70% fora de combat. Què va significar aquesta desfeta per a la 
vinya del Senyor ?...

 
Núm. 42. (Pàg. 57). Toni Riutort: Les Secularitzacions. Vistes des del Seminari Major.

Conversa amb Mn. Antoni Riutort Fullana
 ...per als seminaristes el tema de les secularitzacions no era més que un fet 
històric ja passat, encara que després, adesiara, es continuïn donant alguns casos 
particulars aïllats. Pensa que els seminaristes d’avui en dia no ho viuen com en 
altres temps del Seminari, com si fos una deserció dramàtica o com un escàndol 
per a l’Església, sinó com una decisió personal que s’ha de respectar, si bé per a 
ells no els és indiferent que un capellà se secularitzi...

 
Núm. 42. (Pàg. 42). Bartomeu Moll: Antoni Fullana i Moragues: Secularitzacions clero diocesà de Ma-
llorca 1966-2016.
Núm. 42. (Pàg. 11). Congregatio pro doctrina fidei. Document de dispensa del celibat.
Núm. 34. (Pàg. 12). Bartomeu Moll Ribas: Arxius i estadístiques. Ordenacions sacerdotals. Diòcesi de 
Mallorca 1944-1975.
Núm. 42. (Pàg. 19. Taula rodona amb els Secularitzats. 

Miquel Monroig, Pep Garau, Cil Buele, Toni Pol i Carmel Bonnín.

Núm. 38. (Pàg. 33). Taula rodona: Quatre experiències de vida.
Josep Ll. García Mallada, Jaume Oliver, Biel Pérez i Miquel Mascaró.

Núm. 46. (Pàg. 5). Taula rodona: La vida de matrimoni i el ministeri sacerdotal. 
Mateu Ramis, Pep Garau, Andreu Carrió i Joan Andreu, Lina Torres i Caterina Estrany.



58 59

 15.- DELS NOSTRES ARXIUS

 Es  tracta d’una secció genuïna dins l’univers de Modèlics i modelicons. Arreplega 
fotografies antigues, escrits, alguns documents, i anècdotes i informacions que guarda la 
revista Ca Nostra. Vos en feim un tast. Li notareu un saborino. (Entre parèntesi, el nom de 
qui ha recollit l’arxiu.)

Núm. 1. (Pàg. 4). (Sebastià Salom). Document de compromís que es llegia el dia de la Vestició del Se-
minari menor.  
Núm. 2. (Pàg. 14). (Sebastià Salom).  Cremada de sa corbata. Agost 1964.
Núm. 3. (Pàg. 13). (Joan Parets). Dits i fets. La història d’una cacera de tords. Febrer, 1965.
Núm. 5. (Pàg. 13). (Jaume Sancho). La Ceba.1963. De “Els altres quaranta anys”, F. de Borja i Moll.
Núm. 10. (Pàg. 47). (Joan Parets). Document de promesa que es llegia a la celebració del dia de la Ves-
tició del Seminari major. 
Núm. 18. (Pàg. 9). (Bartomeu Moll). Shejorah. 
Núm. 19. (Pàg. 26). (Joan Parets). Ca Nostra. Racons de Ca Nostra. Nit de morts.
Núm. 36. (Pàg. 28). (Bartomeu Moll). Juny de 1957. Curs III. Examen final de llatí.
Núm. 47. (Pàg. 12). Fotografia de seminaristes sollerics i bunyolins. 1959. Comentari de Domingo 
Mateu.
Núm. 47. (Pàg. 93) i Núm. 48 (Pàg. 88). (Bernat Forteza) Kalendarium anni academici. 1959-60. Tem-
poris partitio in Seminario.

      

 
NOTA 1.- 

Es tracta de don Llorenç Caldentey, militar retirat amb graduació de comandant. 
El malnom de “Musculitos” mai  va tenir cap sentit despectiu, tot el contrari, va 
ser molt apreciat i queia molt bé a aquella tropa de seminaristes que evoluciona-
ven a les seves ordres.

NOTA 2.- 
Jaume Ribas Ribas (1914-2002 ),  des Pont d’Inca -Marratxí -, propietari de la 
finca Es Pinaret. Anà a escola amb els Hermanos de la Salle , en es Pont d’Inca. 
Guanyà les oposicions a l’Administració de l’Estat. Va ser gestor de l’ajuntament 
de Marratxí, després de la guerra, i regidor. Home inquiet i estudiós, fou coneixe-
dor de moltes coses per pròpia iniciativa, principalment del seu poble i del terme 
de Marratxí, per la qual cosa era consultat pels estudiants per als seus treballs. 
Home molt popular, era  conegut com en Jaume des Pinaret. Té un carrer dedicat 
a la seva memòria en es Pont d’Inca.

Aquesta secció no començà fins l’any 2005, en el número 9 de la nostra revista, 38 anys 
després de la nostra ordenació sacerdotal.

La prioritat en l’elecció dels candidats per ser entrevistats sempre la tengueren aquells que 
havien conviscut amb nosaltres en el Seminari, especialment si havien tengut una vincula-
ció estreta amb el nostre curs. No és estrany, per tant, que el primer entrevistat fos en Pep 
Cabrinetti que havia estat el nostre prefecte a cinquè i a primer de filosofia, aquell any que 
férem el famós viatge a Cabrera i estrenàrem aquell xandall tan horrible, que substituïa la 
sotana durant els esplais, si volíem jugar a algun deport.

El segon i tercer entrevistats foren també dues persones que havien conviscut de prop amb 
nosaltres: en Joan Rosselló (firella), prefecte nostre a quart d’Humanitats i D. Gabriel Reus, 
superior d’Humanitats i que fou entrevistat per en Sebastià Salom, ambdós campaners.

En Joan Rosselló “firella”, un bon home, em demostrà la bona memòria que conservava 
quan em recità el que deia aquell sobret blau que li anunciava la seva primera destinació 
com a vicari de la Soledat. Deia:”Teniendo en consideración las circunstancias que con-
curren en V. R. por la presente venimos en nombrarle y le nombramos vicario cooperador 

A tall de tast.
Extractes de les entrevistes a:
1.- Ramón Serra Isern  ............ pàg. 62 
2.- Llorenç Tous Massanet ...... pàg. 63
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Capítol 3
             EL NOSTRE CONVIDAT

(A càrrec de Toni Bennasar Cirer)
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de la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, con todas las facultades y obligaciones 
inherentes a dicho cargo. Dios guarde a V. R. muchos años”. Em digué que el matí havia 
dit la missa nova al Seminari, presidint després el refetor amb el berenar d’una tassa de 
xocolata i una coqueta bamba i a la tarda ja començà la tasca de vicari, a les ordes de D. 
Damià Vidal.(num.13, gener 2007)

En el nostre temps de Seminari el claustre de professors estava format per persones no gai-
re joves, i això explica que no haguem pogut entrevistar-los. Quasi tots ja havien mort quan 
començàrem aquesta secció. Les dues úniques excepcions foren en Llorenç Tous, professor 
de Sgda. Escriptura i un gran amic nostre i D. Pere Xamena que ens havia donat geometria 
a cinquè i història de la filosofia a vuitè. La possibilitat de poder entrevistar D. Pere fou 
la seva longevitat. Aquesta última entrevista corregué a càrrec del seu paisà i condeixeble 
nostre Tomeu Tauler.

La intenció que hem mantingut al llarg de les nostres entrevistes ha estat sempre el conei-
xement de la vida i evolució dels entrevistats, especialment en el que fa referència a les 
qüestions pastorals i personals, remarcant d’una forma especial les seves experiències més 
cimeres. I puc afirmar, després de 39 entrevistes, que tots es mostraren oberts a contestar 
sense evadir cap de les preguntes que els feia. M’atrevesc a afirmar ara que per als entre-
vistats l’etapa de Son Gibert és considerada positivament significativa dins les seves vides.

El mètode preferit per nosaltres i que aplicàrem sempre que fou possible era mantenir una 
conversa prèvia informal i oberta amb el candidat amb la finalitat de descobrir les pregun-
tes que farien possible que l’entrevista esdevingués significativa i interessant.

Els encarregats d’aquesta conversa prèvia érem en Jaume Sancho i jo. El fet de ser dos 
naturalment eixamplava el ventall de preguntes. I l’encarregat de formular-les he estat jo 
en la majoria dels casos. Només s’han produït algunes excepcions per motius ben concrets 
i raonables, com la que feu en Sebastià Salom a D. Gabriel Reus, la d’en Tomeu Tauler a 
D. Pere Xamena, la d’en Sebastià a en Tomeu Barceló i en Pere Mascaró, ja que tots tres 
havien participat junts en l’experiència de Burundi i la que feu en Jaume Gual al seu bon 
amic i oncòleg Enric Benito.

L’entrevista que férem al bisbe, Sebastià Taltavull, va tenir un caràcter especial per la par-
ticipació de J. Sancho, J. Gual, Domingo Mateu i jo.

Aquesta experiència d’entrevistar persones tan conegudes i amb les quals havíem convis-
cut molts d’anys en el gran casal de Son Gibert m’ha resultat molt enriquidora i m’ha obert 
portes per descobrir que aquella aparent similitud entre tots els que residíem en el Semi-
nari no era tan real com semblava, ja que, una vegada desapareguda la gran maquinària 
uniformadora, ha aparegut una rica diversitat de carismes i orientacions materialitzada en 
diferents estils de viure i d’actuar.

És ben evident que la pretensió dels formadors, complint consignes ben estrictes i amb molt 
bona intenció, era uniformadora. No hi cabien sortides de to ni “cantades extra corum”. 
Però això no vol dir que no hi haguessin diferències. Un podria sentir-se més inclinat a una 
dimensió lúdica, cultural o espiritual. Alguns podien ser més piadosos o més ritualistes o 
més estudiosos, dimensions, aquestes últimes, molt ben vistes pels formadors.
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Aquestes diferències no suposaven cap problema sempre que es mantingués “l’essencial” 
que es manifestava per una provada obediència als representants de la jerarquia amb cohe-
rència amb el que s’esperava dels que es preparaven per ser sacerdots.

Tot això feia que el Seminari funcionàs com una bassa d’oli, sense turbulències ni venta-
des. (Era el rector, màxima autoritat nostra, qui dictaminava si el candidat estava en con-
dicions de ser ordenat).

A TALL DE TAST

Vet aquí una mostra del que digueren algunes persones de les 39 entrevistades.

1. DE L’ENTREVISTA A RAMON SERRA ISERN (núm.14, maig 2007) 

Fou una entrevista entendridora. En Ramon cinc anys abans havia sofert una embòlia que 
l’havia deixat completament paralític de la part dreta i no se n’havia recuperat gens. 

Extracte de l’entrevista

Toni: Ramon, sé que tengueres una dedicació especial 
als gitanos

Ramon: Efectivament. Ja començà quan jo encara es-
tava a la Stma. Trinitat i durà dotze anys. Els gitanos 
estaven on ara hi ha la Guardia Civil i després passa-
ren a Son Banya. Amb ells vaig fer moltes acampades. 
També anàrem a Can Tàpera per fer convivències, i en 
vaig casar molts.

Toni: Ara m’agradaria que em parlassis de la teva tas-
ca dins el Moviment d’Esplai.

Ramon: Un grup de persones anàrem a Barcelona per 
veure el tipus de feina que feien allà i ens decidírem a 
implantar aquest moviment a Mallorca, organitzant ja el primer curs de monitors. 
Vengueren els de Barcelona a dirigir-lo, però el segon curs ja el dirigírem nosaltres, 
excepte la part de la música, que la feren els de Barcelona. El grup em designà a mi 
perquè fos el primer responsable, i ho vaig fer fins que em pegà la malaltia.

Toni: Parla’ns del teu estat d’ànim.

Ramon: Quan feia un any que havia tengut l’embòlia cerebral, i veient que no millo-
rava, vaig demanar al Bon Jesús que m’endugués. Però no ho va fer. Veient que era 
voluntat seva que visqués, vaig fer una decisió: viure feliç i content. I aquest és el meu 
estat d’ànim actual. Estic content. No necessit més que el que tenc.

2. DE L’ENTREVISTA A LLORENÇ TOUS MASSANET(núm. 19,gener 2009)

I com podia faltar una conversa amb el nostre amic i professor Llorenç Tous. M’atrevesc a 
dir, el més estimat de tots els professors que tenguérem.

Extracte de l’entrevista

Toni: Com veus l’església actual, Llorenç?

Llorenç: Agonitzant i més de mig morta. Salvaran la 
llavor de l’Evangeli els cristians que tenguin experièn-
cia de Déu. La fe de molts és encara indirecta, “creuen 
perquè els ho han dit” (Jn. 4,42), no perquè ho hagin 
vist. La fe indirecta no afecta per res la persona, i si 
afecta, és per voluntarisme, no per conversió integrada. 
La salvaran els contemplatius enmig del món. La pre-
gària profunda és més necessària que mai.

Toni: Què pot oferir l’Església a l’home d’avui?

Llorenç: El sentit de la vida que tenim en Jesús. Si el 
coneixem prou en la dimensió històrica per saber què 
era per a ell el Regne de Déu i si tenim prou fe per te-
nir amb ell ressuscitat una relació de deixeble, de germà i d’amic de veritat. Podem 
oferir vocació i entrega com-passiva vers els més pobres, lluitant per la justícia i fent 
misericòrdia, units amb les forces socials i altres institucions civils.

Toni: Sabem que t’has jubilat. Com veus la teva jubilació?

Llorenç: Ho veig com un regal de Déu. Em sent amb aquella il·lusió de quan a Roma 
em descobriren un món nou. Afegint-hi la saviesa que donen els anys.

3. DE L’ENTREVISTA A BIEL AMENGUAL COLL (núm.22, gener 2010)

En Biel Amengual, catedràtic de la Universitat, incansable 
investigador i, segons el meu criteri, segurament el millor fi-
lòsof-teòleg mallorquí actual, també havia de ser el nostre 
convidat. 

Extracte de l’entrevista

Toni: Quin paper ocupa Déu en el panorama actual de 
la reflexió filosòfica?

Biel: A filosofia se segueix preguntant per Déu. Fins i 
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tot s’ha parlat d’un gir teològic de la fenomenologia. Especialment a França s’ha 
parlat d’aquest “tournant théologique de la phenoménologie”. Actualment té com a 
grans representants a Jean-Luc Marion, Jean-Luis Chrétien, etc. En aquest cas es 
ben pot dir que el més viu de la filosofia és precisament aquella que es planteja la 
qüestió de Déu.

Toni: ¿Ha influït l’estudi de Marx i d’altres filòsofs ateus a la teva condició de creient 
en Jesús?

Biel: Sens dubte que m’han influït. De fet ara em trob molt bé amb el meu paper de 
dedicat a la filosofia, que és un aeròpag en el qual també s’hi pot ser creient. Els 
filòsofs m’han influït en molts de sentits. No hi ha cap dubte que la filosofia és un 
gran camp de recerca, un gran sementer de preguntes. El pitjor que ens pot passar és 
oblidar-les. Però el dia que la filosofia o l’home en general hagi perdut el sentit del 
misteri, aleshores la humanitat haurà perdut el més preuat d’ella mateixa.

Toni: ¿Tenen vigència avui els qüestionaments que feien del tema religiós Marx, Ni-
etzsche i Heidegger?

Biel: Els clàssics es caracteritzen per la seva vigència per damunt de les modes. És 
cert que alguns d’aquests han estat moda i ara no ho són. En aquest cas em referesc 
a Marx, la primacia del qual ha estat heretada per Nietzsche. Però la seva vàlua està 
per damunt d’aquestes pujades i davallades.

4. DE L’ENTREVISTA A JAUME SANCHO GILI, (núm. 25, gener 2011)

Quan la revista ja havia aconseguit ser una realitat madura perquè havíem arribat al nº 25, 
era hora d’entrevistar el que era el principal promotor i executor de la revista. Em referesc 
al nostre estimat condeixeble Jaume Sancho. En Jaume em confessà que la revista havia 
començat sense saber com. Però així mateix recordà que en Joan Parets a una reunió sug-
gerí que es podria enviar una crònica de la reunió a tots els condeixebles, donat que tots 
teníem internet. I així es va fer, però en Jaume remarcà que sortiria un segon número quan 
tengués material suficient per enllestir-lo. També digué que el que ell pretenia era que 
aquest “butlletí o lo que sigui” servís per mantenir-nos units, cosa que el temps ha demos-
trat que està ben aconseguit. (Dins les categories d’aproximació tots tenim ben clar que 
existeixen companys, amics i condeixebles).

(No present aquí l’extracte de l’entrevista perquè es publica íntegrament en el primer 
capítol d’aquest mateix número)

5. DE L’ENTREVISTA A SOR AMADA (núm. 28, gener 2012)

No ens podíem oblidar d’entrevistar l’única monja que queda d’aquell grup dirigit per 
Sor Esperança que amb tant de mim ens tractaren. Sempre tenien a punt aquells ciurons i 
mongetes trempades que tant ens agradaven, i mai no posaven cap emperò si ens havien de 
fer un platet de bullit si la panxa ens feia mal, o preparar-nos una bona camamil·la. Quin 

esperit d’entrega la d’aquelles religioses! Per això no podia faltar una visita a Sor Amada, 
la monja més jove del grup i que nosaltres anomenàvem “la monja guapa” Vertaderament 
ens feia ganes fer aquesta entrevista. Havien passat més de cinquanta anys. Sor Amada 
ja no seria aquella monja jove, sempre amb la rialla a la boca. Ara vivia al convent de les 
germanes de la caritat de Felanitx i allà ens dirigírem en Jaume Gual, en Tomeu Tauler i jo. 

Extracte de l’entrevista

“Érem onze monges. Tres teníem cura de sa cuina, on 
sa responsable era Sor Joana de la Pau. Jo sempre 
m’encarregava de tallar sa carn i per això conec tots es 
noms de cadascuna de ses peces des bous i vedelles...”

“Mos aixecàvem a les sis des dematí i teníem oració i 
Missa. Després berenàvem aviat per tenir a punt i ser-
vir es berenar als seminaristes. Dinàvem després d’ells 
i sopàvem abans...”

“No solíem participar en els actes de ses grans solem-
nitats perquè eren es dies que més feina teníem a sa 
cuina...”

“Tampoc no podíem participar de ses vetllades en temps 
de ses convivències de s’estiu. Però, a vegades des de 
darrere es vidres des menjador vos vèiem fent es sermons de corema..”

“D. Guiem Payeras mos digué: ”amb sos seminaristes es tracte ha de ser de “palo 
seco”. Teníem algunes persones llogades, però hi va haver problemes amb alguna 
de ses joves perquè feien massa cas als seminaristes. Per això es va decidir que ses 
persones que llogàssim no havien de ser joves...”

“En Pepet, quan sa comunitat de seminaristes passava per anar a vespres o a l’ofici, 
ell s’agenollava i se senyava com si passàs el Bon Jesús.”

A l’hora d’anar-nos-en ens digué: “De tots els llocs on he residit, on més m’ha agra-
dat i on m’he trobat millor ha estat es Seminari. Jo vos estim molt”.

6. DE L’ENTREVISTA A JOAN PLA I GARCIA (núm. 29, maig 2012

Extracte de l’entrevista

Toni: Com i quan et plantejares dedicar-te al periodisme?

Joan: Des dels anys de la “Sapiència”, on hi vaig conviure amb tres lletraferits 
de gran mèrit, Jaume Santandreu, Sebastià Mesquida i Pere Orpí, la meva vocació 
literària fou lògica, creixent, irremeiable. Vaig entrar al periodisme per la ràdio, 
guanyant diversos premis nacionals i internacionals. N’Orpí també tastà la mel dels 
premis i la poesia d’en Santandreu sempre m’impulsava a altres amors ben enyorats. 
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Sota l’ombra paternal de Mn. Guillem Fiol, amb en Je-
roni Fito i en Toni Pol vam fer la revista Antorcha al 
Seminari.

Toni: Quins són els condicionants d’un periodista actu-
al? I com els has torejat tu?

Joan: Els condicionants d’un periodista actual són, al 
meu parer, la pèrdua de la llibertat i de la imparcialitat, 
sotmeses a la disciplina d’un partit polític o als interes-
sos materials d’una empresa, tant si és privada com si 
és pública. Referent a com he torejat els condicionants, 
només puc dir que no sé com ni per què. Per ventura és 
que del meu treball han sabut escoltar la música, sense 
entendre la lletra... He hagut de lidiar bous molt peri-
llosos, tant a la dreta com a l’esquerra. No m’han faltat insults i vituperis. Tampoc 
denúncies i plets. Sempre n’he sortit innocent.

Toni: Quin record i opinió tens dels següents personatges tan coneguts per tu: Joan 
Capó, Miquel Moncadas, Guillem Fiol i Jeroni Fito?

Joan: Dels quatre amics tenc un record molt positiu i amorós. Tots quatre ja no hi 
són en aquest món. De vegades encara parl amb ells, com si els tengués al meu “fa-
cebook” celestial. Don Joan Capó m’ensenyà a emprar el cap i el seny, tot i que no 
aconseguí dominar-me el cor i els sentiments. Don Miquel Moncadas cercà i trobà 
els diners necessaris per pagar-me els estudis a Salamanca i d’ell record el seu som-
riure de ratolí mitrat. Don Guillem Fiol era un bon home, afable, simpàtic i tenia un 
cotxe que pareixia un ou. En Jeroni Fito fou, com diria el poeta oriolà, “compañero 
del alma, compañero”. Tots quatre habiten al meu cor.

7. DE L’ENTREVISTA A TOMEU SUAU SERRA (núm. 35, maig 2014)

Teníem ganes d’entrevistar en Tomeu. El mitjans de comunicació l’havien fet famós, i en 
Jaume Sancho i jo ens dirigírem a la seva parròquia per fer 
una bona xerrada amb ell.

Extracte de l’entrevista

Toni: Per què t’enviaren a Sa Indioteria, Tomeu. Com 
trobares aquella parròquia?

Tomeu: A Sa indioteria hi havia D. Jordi Font, un bon 
capellà. Tothom l’estimava. Però la barriada sofrí uns 
enormes canvis quan es construïren més de mil viven-
des habitades majoritàriament per gent de la Penínsu-
la. La zona començà a ser lloc de droga i delinqüència. 
Això va fer que es convertís en un barri marginal, amb 

moltes dificultats. L’associació de veïnats era del Partit comunista i no em volien. 
Les escoles no em deixaven entrar i el mateix D. Jordi em limità la meva activitat...

Toni: Com definiries el teu estil de fer de capellà?

Tomeu:  Som un home del poble o de la comunitat amb una missió específica: donar 
testimoni del missatge de Jesús... Jo vaig intentar fer poble perquè sense poble no hi 
ha parròquia... Ser i fer de capellà és creure que és possible en aquest món construir 
el Regne, malgrat totes les dificultats.

Toni: Què és el que t’ha sostingut durant tots aquests anys de ministeri?

Tomeu: Creure que Déu m’estima i que, sense entendre res i cada dia tenir dubtes de 
quasi tot, confii que Jesús tenia raó i m’hi tir de cap... No som liturgista, ni predica-
dor, ni teòleg, ni escriptor, ni res. Simplement una persona que ha intentat fer el bé a 
la gent...

Toni: Què penses de l’Església actual?

Tomeu: Jo no he idealitzat cap papa ni cap bisbe. Sé que han fet lo que han pogut. 
En coses hi estic d’acord i en altres, no. També sé que res no passa que no estigui en 
les mans de Déu.

8. DE L’ENTREVISTA A DOMINGO MATEU CONTI (núm. 37, gener 2015)

I a la fi li tocà el torn a en Domingo Mateu, un excel·lent col·laborador de la revista i a qui 
tenim amb gran estima considerant-lo un condeixeble honorífic, malgrat que ens anàs un 
curs davant. 

Extracte de l’entrevista

Toni: Què et proporcionà la llarga estada en el Semi-
nari? I com t’ha servit en la teva vida posterior?

Domingo: He afirmat en més d’una ocasió que en el 
Seminari vaig aprendre i assimilar gairebé tot allò 
que som i tot allò que sé... És innegable que l’aspecte 
cultural de la formació rebuda va tenir considerables 
mancances tant en el pla d’estudis elegit pel bisbe En-
ciso com sobretot en la reduïda competència de bona 
part del professorat. No obstant això, la dedicació i 
solidesa en l’aprenentatge acadèmic, els saludables 
hàbits pedagògics, la dretura moral i ètica, l’honra-
desa i l’honestedat en el comportament, el gust per la 
feina seriosa... són valors culturals i morals que han esdevingut, en les etapes poste-
riors a la del Seminari, fonament del prestigi, de la reconeixença i del bon quefer 
professional...
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Toni: La primera experiència de capellà la vas viure a Sóller. Què en recordes?

Domingo:  Com sol passar quan t’enamores per primera vegada, vaig viure aque-
lla experiència amb gran il·lusió i entusiasme, plenament dedicat a les tasques que 
m’assignaren i en mi es va despertar la necessitat d’aprofundir els estudis de pasto-
ral i catequesi. Per això, en acabar el tercer any de servei a la gent de Sóller, se’m va 
obrir la possibilitat d’anar-me’n a Brussel·les per fer dos anys d’estudis a l’Institut 
Internacional Lumen Vitae, adscrit a la Universitat de Lovaina.

Toni: Tenc entès que et tocà fer el servei militar com a capellà castrense

Domingo: Sí, el bo de D. Guillem Fiol, vicari general en aquelles dates, mentre jo 
seguia el segon curs a Brussel·les, per correu urgent, em va enviar un escrit molt breu 
per notificar-me que per sorteig havia sortit designat per prestar el servei militar 
com a capellà. I vaig ser castigat a un exili de quinze dies a Cabrera per negar-me 
a dir a les misses l’obligada pregària per Franco. Però aquell exili a Cabrera, en 
companyia del progressista capità Fuster, fou l’inesperat i saludable oasi de pau i de 
natura.

Toni: Com veus la situació de l’Església actual?

Domingo: Malauradament la veig més estancada que quan vaig deixar el servei mi-
nisterial, tot i que el papa Francesc ens torna desvetllar l’esperança quan proclama 
la vigència dels principis de l’“Evangelii gaudium”. Cal fer un seriós, radical i ur-
gent replantejament de com fer present avui el missatge evangèlic, quins valors s’han 
de promoure amb prioritat en la comunitat de cristians i quin ha de ser el perfil i la 
funció dels qui exerceixin el ministeri presbiteral.

9. DE L’ENTREVISTA A MIQUEL COMPANY BISBAL(núm. 38, maig 2015)

M’acompanyà en Tomeu Morey, que és condeixeble seu i, com que coneixia bé la trajectò-
ria d’en Miquel, m’ajudà a fer-li les preguntes precises.

Extracte de l’entrevista

Toni: ¿Anar al Perú va ser per influència de l’Institut 
Juníper Serra?

Miquel: No. Jo mai no vaig ser d’aquest Institut. És ve-
ritat que Don Pere Sureda m’ho proposà i fins i tot vaig 
assistir a una reunió, però em vaig sentir ofegat i amb 
la sensació com si allò fos una cèl·lula clandestina. No 
hi vaig tornar. Però jo havia pensat tenir una experièn-
cia del Tercer món i en Mateu Ramis va constituir un 
grup integrat per en Pere Barceló (mandai), en Marià 
Moragues, ell i jo. Al rector no li agradava que anàssim 
a Amèrica Llatina. Després vaig saber que un germà de 
la seva mare havia anat a Amèrica i se secularitzà.

Toni: Amb quins mitjans de subsistència contàveu?

Miquel: Al començament en Miquel Mulet ens donà cinc-cents sols (unes sis-centes 
pessetes). Després aconseguírem fer classes. Als dos anys i mig vaig venir de vacan-
ces amb en Tomeu Tauler i vaig haver de demanar un préstec per pagar el viatge. Per 
tornar-me’n en Pep Estelrich ens ajudà.

Toni: Tenc entès que feres una església.

Miquel: Sí, primer una capelleta, per a la qual edificació el bisbe em deixà els doblers 
que mai no els hi vaig poder tornar. Després vengué la construcció d’un temple 
de quatre-cents metres. La meitat pagada per una associació alemanya anomenada 
“Adveniat”. Era la que sufragava totes les esglésies d’Amèrica Llatina. L’altra mei-
tat provenia de diferents activitats. Jo volia que sentissin l’església com a seva i per 
això volia que hi col·laborassin. En Joan Darder, aleshores rector de St. Sebastià, em 
donà tres-centes mil pessetes.

Toni: Sé que intentaren matar-te. Ens en pots parlar?

Miquel: Va ser cosa de “Sendero Luminoso”. L’any 1980 començaren els seus atemp-
tats. El primer fou dinamitar una escola. I el 27 de juliol de 1991 em tocà a mi. Jo 
venia de celebrar Missa a l’església de San Pablo, i quan ja estava a punt d’entrar a 
ca nostra, dos joves armats amb una pistola em dispararen a la cara. La bala m’en-
trà per un costat i quedà a l’altra costat de la cara. No em pogueren rematar perquè 
comparegueren veïns i ells varen haver d’anar-se’n tot d’una. El motiu que els ter-
roristes donaren a un jove fou que “el cura sabia demasiado”. I quinze dies després 
del meu atemptat mataren dos capellans de trenta i trenta-quatre anys. Un d’ells era 
franciscà polonès i l’altre diocesà italià.

10. DE L’ENTREVISTA A JOAN BONET (núm. 39, octubre 2015)

I, naturalment, no podia faltar una entrevista a un representant 
de l’Associació “Amics del Seminari” que cada any celebra 
la seva diada a diferents punts de l’illa. Una nota interessant 
d’aquesta associació és la recuperació de la famosa Schola 
Cantorum que es fa present a totes les diades interpretant pe-
ces de l’etapa daurada quan D. Bernat Julià n’era el director. 

Extracte de l’entrevista

Toni: Joan, quina repercussió ha tengut dins la teva vida 
allò que aprengueres a Son Gibert?

Joan: Lògicament, quan “deixaves” semblava que ho 
portaves marcat al front, com si d’un cap de bestiar es 
tractés. A part del típics comentaris, sobretot de l’entorn del treball, “mira el ca-
pellanet”, “ves amb cura que aquest sap llatí”, “és un beat”, “els ensenyaven a 
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enganyar i a no ser enganyats”, i tants d’altres. Al principi em va costar assimilar 
aquesta situació, però al poc temps ho vaig superar. Sempre he valorat molt el que 
vaig aprendre al Seminari i en tots els cercles on m’he mogut (família, amics, esport, 
treball) sabien que estava orgullós d’haver estat un estudiant de capellà. I a causa 
dels valors apresos a la casa gran, sempre em vaig guanyar el respecte de gairebé 
tots ells. Jo repetiria.

Toni: Com va néixer la idea de les diades dels “Amics del Seminari”?

Joan: Cada any, quan organitzava el dinar de curs, s’anaven afegint amics d’altres 
cursos... i em vaig adonar que allò no era suficient ja que només podies parlar amb 
molt pocs i et quedaves amb ganes de passar més temps junts. Un cert dia, Joan Bar-
celó em va comentar que D. Jaume Cabrer es va oferir per dirigir una visita guiada 
a la Parròquia de la Verge del Dolors de Manacor i que podíem aprofitar aquesta 
jornada per organitzar un dia cultural ja que la ciutat de Manacor ofereix moltes 
possibilitats. Em va semblar una idea excel·lent ja que podria ser una bona ocasió 
per dur a terme la idea de poder compartir junts tot un dia. A partir d’aquell moment 
ens vam posar mans a l’obra. Joan Barceló va realitzar un magnífic programa i la 
resposta del col·lectiu va ser extraordinària.

Toni: ¿Ens pots parlar de la campanya de la rehabilitació de l’orgue?

Joan: En escollir el Seminari en la IV edició, vam decidir emprendre la difícil tasca 
de rehabilitar l’orgue que estava en un abandó total i en un estat lamentable. La de-
cisió es va prendre perquè teníem el suport econòmic d’una persona anònima. També 
vam tenir la sort que l’orguener que l’ha rehabilitat, Pere Reynés, amic del Seminari, 
es va implicar moltíssim per a poder acabar  la reparació abans de la diada. N’Edu-
ardo Covas també hi dedicà molts dies de treball. Després es va demanar la col·labo-
ració de tot el col·lectiu i la resposta va ser bastant positiva. Al final el Bisbat es va 
fer càrrec d’uns mil dos-cents euros per poder cobrir el pressupost.

11. DE L’ENTREVISTA A SEBASTIÀ SALOM MAS (núm. 41, maig 2016)

Dedicàrem un número de la revista a tractar sobre l’experièn-
cia dels missioners al Burundi on nosaltres hi tenguérem tres 
condeixebles: Pep T. Fuster, Toni Perelló i Sebastià Salom. 
Era per tant l’hora d’entrevistar-ne un d’ells. De seguida vaig 
pensar amb en Sebastià, el qual hi havia anat tres vegades: el 
1969, quan tenia just vint-i-cinc anys, el 1980 després ‘uns 
anys a Sa Pobla i el 2007, després de setze anys exercint de 
rector a Santanyí. Superats els problemes de la llengua i acla-
rida la crisi de fe sobre com Déu, que essent Pare de tots, per-
met tenir fills tan pobres com són els burundesos, en Sebastià 
ha volgut dedicar castorze anys de la seva vida a aquelles 
terres. Una experiència que li ha ajudat a relativitzar moltes 
coses al temps que l’ha fet aprofundir en l’essencial de la fe. 

Extracte de l’entrevista

Toni: Burundi t’ha ajudat a relativitzar algunes coses. Quines?

Sebastià: No sé si és per mor de Burundi o si és per tota la trajectòria de la meva 
vida, però la veritat és que he relativitzat moltes coses. Posaré alguns exemples limi-
tant-me a l’àmbit de la fe cristiana. Per exemple he relativitzat el valor màgic donat 
als sagraments. La gràcia no ve per la santedat del ministre, sinó perquè Déu actua a 
través dels sagrament, però no perquè el celebrant tiri l’aigua així com toca i digui la 
fórmula adequada. També he relativitzat dins mi el valor intocable dels dogmes. La 
Santíssima Trinitat, La Transsubstanciació, la Immaculada Concepció, l’Assumpció 
són maneres d’expressar una fe a una època determinada de la història i amb una 
cultura determinada. Una cosa és el bessó de l’Evangeli i una altra cosa ben diferent 
és l’embolcall cultural amb que l’hem embolicat.

Toni: Tengueres por en algun moment a causa de la situació política?

Sebastià: No record haver tengut mai realment por per la meva vida. Tal vegada era 
perquè durant les meves dues primeres etapes no havien assassinat encara  cap es-
tranger ni cap missioner, i ens crèiem d’alguna manera com a intocables. Durant la 
tercera etapa les coses havien canviat i ja no hi havia ningú intocable.

Toni: Com vius ara la tornada definitiva? Et costa adaptar-te?

Sebastià: Podria dir que he tengut tres tornades definitives. Però l’adaptació més di-
fícil va ser la primera vinguda de vacances, després dels tres primers anys. El nivell 
de vida de Mallorca em pareixia escandalós. Com podia comprar un diari o entrar 
en un bar i demanar un cafè i gastar més diners amb aquestes banalitats que els 
equivalents a tot el sou diari que donàvem als treballadors de Burundi? Un altre botó 
de mostra: l’entusiasme que els cristians de Burundi posen en la seva participació a 
l’Eucaristia i la resposta massiva que donen a les convocatòries que els fa la parrò-
quia xoquen frontalment amb la poca participació i l’interès que trobam a Mallorca.

Toni: Com valores els gestos del Papa Francesc?

Sebastià: M’agrada molt l’estil del papa Francesc. Esper d’ell que pugui continuar 
al front de l’Església durant alguns anys més i que els camins que ell va obrint no els 
tanqui el seu successor... Però dona la impressió que l’entorn que l’envolta no li posa 
les coses gaire fàcils. L’Església és un gran vaixell molt carregat d’un llast històric 
que és molt difícil tirar per la borda.

12. DE L’ENTREVISTA A JAUME ALEMANY PASCUAL (núm. 44, maig 2017)

Extracte de l’entrevista

Toni: M’interessa que parlis de la teva dedicació a organitzar “camins de Santiago”. 
Quan i com començà aquesta dedicació?
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Jaume: Va ser una intuïció. Sempre m’havia atret prin-
cipalment pujar als cims de les muntanyes. Amb els cur-
sos del Seminari menor, essent prefecte, férem moltes 
excursions a les muntanyes. L’Ofre, Tomir, Galatzó, etc. 
Ho presentava com una metàfora de la vida: la vida és 
un camí, a voltes empinat, però que acaba amb el goig 
d’arribar al cim i veure lluny i alenar aire fresc. L’any 
1993 va ser l’any sant compostel·là i vaig intuir que 
podia ser una proposta engrescadora que facilitàs una 
proximitat a molts que no es declaraven creients, però 
estaven en sintonia, no massa lluny dels plantejaments 
cristians.

A la primera convocatòria se n’apuntaren una vintena, 
quasi tots de Bunyola. A partir d’aquell any vaig haver 
d’organitzar distintes edicions per donar acollida a la creixent demanda. Ja fa més 
de deu anys que prop de cinc-cents participants s’apunten a les ofertes que es propo-
sen cada any.

Toni: Quin és el teu objectiu en aquests viatges i què fas per dur-lo a terme?

Jaume: L’objectiu és que tothom pugui fer l’experiència del camí. Pugui sentir-se 
peregrí. El camí et posa en el teu lloc. Caminar és allò més humà. L’home “viator”, 
l’home que cerca, que vol conèixer... Sovint la vida ens situa en el marc de la instal-
lació, del conformisme. Manquen espais humanitzadors i jo crec que l’experiència 
de ser peregrí és un autèntic espai d’humanitat. El camí et comunica amb els altres 
caminants. És freqüent el diàleg profund amb desconeguts que es troben en el camí. 
Les parròquies hem perdut poder de convocatòria, no ens queda més que sortir als 
camins, allà on es troba i viu la nostra gent.

Toni: Alguns conten que per a ells fou una experiència important. Ho pots explicar?

Jaume: Hi ha moltíssimes experiències per contar. Cada un té un motiu per iniciar el 
camí. N’hi ha que el desconeixen i durant el camí el van aclarint. He mantingut xer-
rades profundes que no havia escoltat en el confessionari. Autèntiques confessions. 
Molts no saben expressar la profunditat amb què han viscut l’experiència, però els 
ha deixat una marca dins la seva vida. La missa del peregrí per a molts provoca una 
emoció que no havien sentit feia molt de temps. Per a mi és una oportunitat pastoral 
amb molts dels que anomenam allunyats i que sovint no sabem com acostar-nos-hi.

Toni: Crec que en alguns viatges han assistit presos. Quin resultat ha donat?

Jaume: Cada any duim a terme el programa del camí amb uns dotze interns. Ens 
acompanyen professionals del Centre Penitenciari, voluntaris de pastoral i normal-
ment s’hi fa present la jutgessa de vigilància penitenciària. Es planeja com un temps 
per a madurar la decisió de canviar de vida. Allò que en el llenguatge cristià deim 
“conversió”. La realitat és que dona bon resultat. Un moment important és la missa 
del peregrí.

Toni: Ens podries contar alguna anècdota?

Jaume: Amb tants d’anys podria contar-ne moltes. Podria contar converses d’una 
profunditat impressionant. En contaré una de simpàtica: Arribàrem a la catedral el 
dia dels Àngels Custodis, patrons dels Cossos de Seguretat. Aquests s’havien reservat 
els primers llocs a la catedral. Hi tenien guàrdies perquè ningú no s’hi assegués. Jo 
vaig anar respectuosament a xerrar amb el que pareixia ser el cap per “negociar” 
el repartiment dels primers bancs amb nosaltres. El cap dels policies va parèixer no 
estar molt per la labor de dialogar i em va enviar al degà de la catedral. El resultat 
va ser que els policies ens van haver de deixar els primers bancs a nosaltres. No vos 
podeu imaginar la reacció dels interns quan els vaig dir: “passau davant, els polici-
es passaran darrere”. Per una vegada guanyaven als policies. Record el comentari 
d’un pres tot orgullós. Deia: “En la calle mandan ustedes, pero en la catedral man-
da el Padre Jaime”.

13. DE L’ENTREVISTA AMB EL BISBE SEBASTIÀ TALTAVULL ANGLADA 
(núm. 47, maig 2018)

Especial fou l’entrevista que mantinguérem amb el bisbe, D. Sebastià Taltavull. Especial 
perquè, si cal dir la veritat, fou una agradable sorpresa que un bisbe ens volgués rebre i 
sentir-se tan a gust amb nosaltres que érem capellans secularitzats. Just per aquest fet ja 
valia la pena l’entrevista. I aquesta bona disposició fou corroborada al llarg de l’entrevista 
mostrant-nos una càlida confiança parlant-nos dels seus plans pastorals a la vegada que 
també dels seus temors.

Extracte de l’entrevista

J. Sancho: Quan morí D. Teodor per aquí deien que vós 
podíeu ser el nou bisbe.

Bisbe: Sí, ja ho sé. L’estimava molt jo al bisbe Teodor. 
Guard una experiència meravellosa de treball amb ell. 
Ens reuníem molt els tres bisbes de les Balears i els vica-
ris generals. Publicàrem tres pastorals: sobre ecologia i 
turisme, sobre la crisi econòmica i sobre la família.

Toni: Arribà el moment que vos fan bisbe...Què suposà 
això per vós, quines emocions produí?

Bisbe: Va ser una sorpresa. No m’ho pensava mai.

J. Sancho: Per què no vos ho pensàveu? La trajectòria 
era clara.

Bisbe: Sí, però també no sé si la idea que tenien de mi era per a ser-ho. Jo sabia com 
anaven les coses.
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Toni: Des que sou bisbe, no heu canviat gens?

Bisbe: Gens. Consider que gens. Ni de conviccions ni de manera d’acostar-me a la 
gent. No.

Toni: No teniu més por que abans?

Bisbe: No. Tot lo contrari. Afrontes tot lo que hi hagi. Jo he experimentat molt la 
gràcia del sagrament. Em sent tan ajudat per Déu i tan protegit per la pregària de 
tothom i tan acollit que això encara em dona coratge.

J. Sancho: Trobau disponibilitat a Mallorca?

Bisbe: Això és lo que estam treballant. M’anaren molt bé aquelles onze reunions ar-
xiprestals. La que vaig fer amb voltros també m’ajudà molt.

J. Sancho: No vos serà fàcil.

Bisbe: Sí, a vegades he demanat disponibilitat i per raons m’han dit que no.

J. Sancho: Raons n’hi ha moltes.

Bisbe: Veig que falta cohesionar més els grups. La temptació que tenim és encaste-
llar-nos en un lloc. I a poc a poc et fas prepotent i perds l’essència del que ets. Hi 
hauria d’haver disponibilitat d’anar d’un lloc a un altre. Llevar lo de s’escalafó. Hi 
ha un estereotip de rector i vicari i ho hem de canviar. Mos hem de posar disponibles.

J. Sancho: Confiau amb els seglars fins al punt de donar-los càrrecs?

Bisbe: Sí, totalment... La mentalitat (pre-conciliar) és o fer uns “sagristans” de pri-
mera categoria o aquells que diuen “amén” a tot. Jo crec que hi ha hagut un “retro-
cés” en la formació des laïcat. L’hem de recuperar.

Toni: Es rector no és l’amo de l’Església.

Bisbe: Un rector és aquell que detecta carismes de tot tipus i fa que allò funcioni.

J. Sancho: Això és un ideal.

Bisbe: Jo he estat rector amb un vicari i no hi havia cap diferència. Tant presidia ell 
com jo. El problema és que t’aprofitis des càrrec.

J. Sancho: A molts de consells parroquials és es rector qui mana. Es rector diu “per 
aquí” i tothom ha d’anar per allà. Si a mi em demanassin de participar en un consell 
crec que diria que no. Per fer d’escolà ja basta lo que hi he fet.

Bisbe: Hem de configurar una nova Església. Es problema és que molts no han paït 
lo que diu es Concili. Què diu? És un estil de vida, un esperit. Si un no capta això, 
no ho seguirà. I s’esperit des Concili no ve de llegir documents, aquests únicament 
t’ho confirmen.

14. DE L’ENTREVISTA A LLORENÇ ALCINA ROSSELLÓ (núm. 48, octubre 
2018)

Feia molt de temps que tenia ganes d’entrevistar en Llorenç Alcina, que havia estat el 
secretari del bisbe D. Rafael Àlvarez Lara, aquell bisbe que ens va ordenar. Reconec que 
sentia molta curiositat de saber coses d’aquell home, contades per qualcú que el conegués 
bé i, qui millor que en Llorenç per fer-ho? 

Extracte de l’entrevista

Toni: Llorenç, com veies el bisbe D. Rafael?

Llorenç: Era un home molt original. Com a bon an-
dalús era simpàtic. Era llicenciat en filosofia, teologia, 
dret canònic i matemàtiques. Aquest darrer títol li havia 
permès ser director d’un Institut. Ell quan es posava 
nerviós agafava un llibrot de problemes matemàtics ra-
ríssims i em deia: ”Ahora durante media hora no me 
distraigas porque he de resolver unos quantos proble-
mas, y luego me quedaré tranquilo”. I així ho feia

Toni: Es veu que la mentalitat de D. Rafael era bastant 
oberta.

Llorenç: Sí que ho era. A Linares, com a arxipreste, era 
molt amic de nombrosos gitanos. I començant sa guerra 
civil el dugueren a sa presó i va estar en risc sa seva vida. Però els gitanos, dia i nit, 
per torns estaven davant sa presó perquè el deixassin lliure, cantant contínuament. 
Després de quatre dies els entregaren D. Rafael, dient: “Llevaoslo, pues nos volveis 
locos”.

Toni: ¿Acceptà de bon grat la reforma conciliar?

Llorenç: Totalment. I per això hagué de patir molt perquè hi havia un grup que es 
deia “Norai” que eren molt carques i venien a dir-li que escoltava massa els joves 
i que això li duria problemes i també li deien que es secretari (que era jo) el tenia 
segrestat. I un altre grup de l’Opus també el duia pes camí de s’amargura.

Toni: Què penses de l’Església actual?

Llorenç: L’Església fa dos mil anys que camina duita per l’Esperit Sant i, encara que 
a vegades veim els aspectes escandalosos, també hi ha molta santedat oculta. Per 
això el papa Francesc a l’Exhortació “Gaudete et exultate” diu:”Segurament ben a 
prop de ca vostra hi ha un sant i no vos n’heu temut”.
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15. DE L’ENTREVISTA AMB TOMEU MULET PONS (núm. 49, gener 2019)

En Jaume Gual i jo ens trobàrem amb en Tomeu a l’església del convent dels frares “mi-
ots” de Binissalem on hi celebra l’Eucaristia cada diumenge. Quan li explicàrem el que 
preteníem ens digué: M’heu ben engabiat. Jo som un “bruto pagés”. En Tomeu és un home 
franc que em recorda aquelles paraules dites per Jesús i referides a Bartomeu (Natanael): 
”Vet aquí un autèntic israelita, un home que no enganya” (Jn.1,47).

Extracte de l’entrevista

Toni: Parla’ns de l’experiència del Perú

Tomeu: On em vaig sentir capellà de veres va ser en el 
Perú. Vàrem fugir del règim totalitari del bisbe Enciso, 
que era horrorós. Els components del grup que partí-
rem estava format per Jaume Santandreu, Lucas Morell, 
Bernat Pou, Miquel Mulet, un d’Eivissa i jo. Abans de 
partir mos feren anar a Madrid per fer un curs de pre-
paració. Tot això venia perquè el papa Joan XXIII ha-
via demanat als bisbes que enviassin capellans a Amè-
rica Llatina. A Mallorca i Valladolid mos tocà Perú. De 
Lima tirant cap al nord per a Mallorca i de Lima cap 
al sud per a Valladolid. Quan arribàrem al Perú encara 
dúiem sotana. En Miquel Mulet, Lucas Morell, Bernat 
Pou i jo anàrem a Huacho. Mos rebé el bisbe que era 
un bon home i lo primer que mos digué va ser que mos 
oblidàssim des rellotge i des dret canònic. Això va ser una gran notícia per a mi. Un 
gran alliberament. Aquí va ser on començà sa meva vocació sacerdotal. Em vaig 
començar a sentir servidor.

Toni: Arribà s’hora de sa jubilació. Què passà, Tomeu?

Tomeu: Que vaig tenir es disgust més gros de sa meva vida. Sí, als setanta-cinc anys 
em varen citar. Me’n vaig al palau i, just entrar i seure’m, el bisbe Murgui em diu: 
”Te n’has d’anar de Consell”... Jo li vaig demanar que es canvi fos després de Nadal 
perquè així podria fer ses noces de plata de rector de Consell i ses d’or de s’ordena-
ció. Resposta episcopal: ”No, no. Te n’has d’anar de Consell!” Creu-me si et dic que 
quan vaig arribar a casa em va pegar sa plorera i durant un bon temps em vaig sentir 
deprimit. Tanta sort que ho vaig contar a una psicòloga de s’Institut i ella, que era 
atea, m’ajudà molt. Jo havia renunciat a sa paga que em corresponia per ser rector 
de Consell. Vaig dir a en Joan Servera que ho donassin a un capellà que ho necessi-
tàs més que jo. En tenia prou amb el que cobrava de s’Institut. Però vaig seguir anant 
a Consell perquè es nou rector, en Llorenç Lladó, em tractà molt bé i m’ho permetia. 
Si no tens una fe molt forta hi ha per deixar-ho tot.

Toni: Totes ses persones tenim una evolució. Coses que consideràvem importants ara 
ja no ho són i altres que eren ben secundàries ara les consideram importants. Què és 

lo essencial per a tu ara?

Tomeu: Em sent servidor i n’estic molt orgullós. Tenc mil defectes. Deman perdó a 
Jesús cada dos per tres. No sé com no m’envia a filar estopa. He romput amb totes 
aquelles coses que mos ofeguen. Diguem-li litúrgia, dret canònic, etc. Tot això ho 
tenc superat. Dic sa Missa com jo la sent. No som víctima de capades ni agenollades.

Toni: Què penses de l’Església actual?

Tomeu: Em fa pena es “clero”. Quan veus aquests capellans joves que volen ressus-
citar tot allò que noltros ja havíem superat: casulles, encenser... No viuen es moment 
actual. Jo som feliç amb sa gent. Però com que no assistesc a reunions no sé que he 
de contestar a aquesta pregunta. I no tenc gens de por a sa mort i això que he estat 
atropellat algunes vegades.

Abans d’acabar aquesta síntesi del “Nostre Convidat” vull dir que em sent agraït d’haver 
pogut dur a terme aquesta secció i desitj que mentre duri la revista es mantengui.

HOMENATGE a 
Rafel Ginard i Bauçà, T.O.R.

en el 120è aniversari del seu naixement

AMICS DEL SEMINARI
Sant Joan. 4 de maig de 2019

VIII DIADA CULTURAL

Missa in memoriam a l’església parroquial presidida pel
Sr. Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Concert d’orgue (Eduardo Covas i Romaguera).

Pausa - Cafè

Dinar a Can Tronca.

• Presentació del conferenciant (Jaume Oliver Jaume).

• Conferència: “L’aportació del Pare Ginard
a la literatura popular” (Joan Miralles Monserrat).

• Presentació de l’autor del llibre “Paraules i 
expressions del cançoner popular de 
Mallorca” (Joan Barceló Matas).

• Presentació del llibre (Gabriel Ferrer Llabrés).

• Presentació del núm. 50 de la revista MODÈLICS  
(Jaume Sancho  i Pere Amengual).

• Cançons de música popular (Schola Cantorum)

• Cloenda:  Cant de la Balanguera

Actes culturals al casal de persones majors.  



78 79

En ocasió de la plaent avinentesa d’assolir la publicació de l’emblemàtic número cinquanta 
de la revista Modèlics i modelicons, el Consell de redacció va considerar que el més esca-
ient per a la celebració dels setze anys de presència continuada de la Revista seria editar un 
recull antològic dels escrits més significatius de la nostra publicació, concentrats en breus 
fragments i  agrupats per seccions temàtiques.

Així doncs, a mi m’ha tocat la compromesa tasca de seleccionar els més distintius dels 
benvolents amics que de bon grat acceptaren de sotmetre’s a les preguntes de la Secció 
que m’assignaren,  Domingo Mateu entrevista a...  i de triar aquells fragments que millor 
defineixen la personalitat dels entrevistats. 

La revista Modèlics, en ajustada expressió de Jaume Sancho, elogiat creador i promotor de 
la sorprenent publicació nostrada, va néixer per ser vincle i lligam entre antics condeixe-
bles i té totes les característiques – virtuts i defectes – pròpies d’aquests tipus d’escrits.1 

A l’octubre de 2005, en plena etapa incipient de la revista que es va fent, Toni Bennasar ini-
cia la reeixida secció El nostre convidat, que perdura avui encara i manté la plena vigència, 
1  Jaume Sancho Gili: Una petita història. Presentació de la Revista, pàg. 2

A tall de tast.
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Capítol 4
             DOMINGO MATEU ENTREVISTA A ...

(A càrrec de Domingo Mateu Conti)

amb la publicació d’una llarga sèrie d’entrevistes, la primera de les quals, seguint la prio-
ritat atorgada aleshores a la revista, va correspondre a Josep Cabrinetti, al cel sia, prefecte 
que fou a cinquè i primer de filosofia del curs de Toni Bennasar. A mesura que transcorre 
el temps i la revista va prenent volada, es fa necessari assumir noves prioritats orientades 
a l’acolliment d’altres lectors, més enllà del cercle inicial dels condeixebles, i promoure la 
incorporació de nous col·laboradors. 

Malgrat el que acab d’indicar, he de dir que, encara que de manera esporàdica i per una 
circumstància molt excepcional, vaig poder tenir la meva primera col·laboració amb Mo-
dèlics en un dels exemplars primerencs, el número 5 de maig de 2004, justament en la 
secció de Toni Bennasar, El nostre convidat, que en aquesta ocasió no va prendre la forma 
habitual d’entrevista, sinó de comentari sobre la solemne cerimònia a la Seu de la presa de 
possessió del bisbe Jesús Murgui. Des d’un setial llis de fidel de tropa, vaig poder fruir, 
lentament i llarga, de les acurades esplendors del cerimonial possessori, quasi perfecte, 
del successor de don Teodor.2

Va ser doncs ja ben iniciada la que Jaume Sancho anomena segona etapa de la Revista, 
que s’estén des del número 20 (maig de 2009) fins al número 42 (octubre de 2016), que 
vaig encetar la secció que m’adjudicà el Consell de Redacció: Domingo Mateu entrevista 
a...  En el número 23, publicat el maig de 2010, es va incloure la primera entrevista, la que 
vaig fer al bon amic i condeixeble Pere Fons, que tot just acabava de retornar a Mallorca 
després de la darrera estada a Amèrica del Sud, un quinquenni de servei a Cuba, on ell, que 
es declara amb orgull comunista de naixement, va poder realitzar el somni de la seva vida: 
conèixer Fidel Castro i viure el peculiar sistema cubà. 

D’aquesta manera, vaig poder atendre l’encàrrec inicial del Consell de Redacció: donar 
prioritat als meus condeixebles en la proposta de ser entrevistats per causa de l’estreta vin-
culació que lligà  el nostre curs amb els alumnes del curs anterior. Convindrà explicar ara 
que els vint-i-dos condeixebles que fórem ordenats el 19 de juny de 1966 formàvem el curs 
immediatament superior, el que anava un any davant dels qui col·loquialment identificàvem 
com a modèlics. Aquesta denominació popular sembla ser que sorgí fa més de cinquanta 
anys de la invenció inspirada del rector del Seminari i així quedaren titllats des d’alesho-
res i fins ara mateix els condeixebles d’aquest curs.3 És evident que l’envejable qualificatiu  
inventat pel rector Sureda  responia al comportament exemplar i unànime del curs anterior 
al nostre. No foren poques les victòries col·lectives que avalaren la qualificació elogiosa 
del curs esmentat pel fet d’esdevenir guanyadors en nombroses competicions literàries, 
musicals o esportives del Seminari. En canvi, el tarannà predominant del nostre curs més 
aviat era reconegut per la diversitat de gestes individuals que, entre la rauxa i el seny, 
sorgien sovint de la marcada personalitat de cada condeixeble. Amicalment érem coneguts 
com el curs dels quimèrics “héroes”.  

Aquesta fraterna rivalitat entre modèlics i héroes mai pertorbà la jovenívola i agraïda con-
vivència de la privilegiada “vita communis” que tinguérem la sort de compartir  modèlics 
i héroes4 les vint-i-quatre hores de cada dia de la nostra etapa de formació, tal com ho pro-
clama la presentació del Cronicó dels cursos 60 i 61,la troballa miraculosa del qual va fer 

2 Domingo Mateu Conti: L’Església de Mallorca pren possessió de Jesús Murgui, entre tradicions i no-
víssimes tecnologies.(Modèlics i modelicons, núm 5, pàg, 14)
3 Jaume Sancho Gili: Una petita història. Presentació de la Revista, pàg. 2
4  Domingo Mateu Conti: (Modèlics i modelicons, núm. 23, pàg. 37.
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possible que el pogués presentar jo als lectors curiosament en el mateix número 23 de la 
Revista on hi apareix també l’esmentada primera entrevista feta a Pere Fons.

Des del maig del 2010 fins al gener de 2019, data en què s’ha publicat el darrer número de la 
Revista, el 49, han acceptat de ser entrevistats vint-i-cinc benvolents amics, dotze dels 
quals són condeixebles meus, set pertanyen al curs anterior al nostre; un és de dos cursos 
anteriors, dos provenen de tres cursos posteriors i els tres restants finalitzaren els estudis 
eclesiàstics molts anys abans. 

Cal reconèixer d’entrada que, considerant l’alt grau de qualitat que han assolit les entre-
vistes i el captivador interès que han desvetllat en els lectors, totes contenen nombrosos 
fragments rellevants mereixedors de ser inclosos en el recull antològic. Tanmateix, és obvi 
que la indefugible limitació de l’espai ens imposa la difícil tasca d’ajustar la tria dels entre-
vistats i la selecció dels millors fragments a l’espai disponible. Per això, ens va semblar en 
principi que era prou justificable excloure les quatre darreres entrevistes pel fet d’haver-les 
publicat molt recentment, en el 2018 i en el gener d’enguany, mantenint ben fresca encara 
la seva vigència. De les vint-i-una restants hem elegit aquelles que, a parer nostre, descri-
uen els distintius recorreguts vitals més propis i característics de cada entrevistat. Són els 
fragments més representatius dels dotze escollits per bastir el recull. Vegeu-ne la selecció.

Abans però, coneguem la llista completa dels vint-i-cinc entrevistats amb la referència de 
la data de publicació i el número de Modèlics i modelicons on s’inclouen.

A TALL DE TAST: SELECCIÓ D’ENTREVISTES

1. Pere Fons Pascual: conviccions i passions vers els més des-
afavorits. (Modèlics, núm. 23, pàg. 37, maig de 2010)

En el mes de maig de 2010, la revista Modèlics portava ja deu 
anys i escaig de creixent volada, el número 23 encetava la 
publicació de la secció Domingo Mateu entrevista a... havent 
elegit Pere Fons com a primer dels condeixebles que, de bon 
grat, acceptaren de ser entrevistats. 

Allà on ara viu des que va  retornar de Cuba, a la casa pagesa 
de fora vila manllevada a uns amics vilafranquers, Pere, arre-
lat en la fermesa de les fondes conviccions personals, parla, 
comenta, reflexiona, alçant el to de veu, subratlla el que ell 
pensa, el que ell creu, el que ell valora sobre la impactant ex-
periència viscuda al llarg dels vint-i-cinc anys de servei a dife-
rents indrets de Perú i dels darrers cinc anys d’estada a Cuba, 
on finalment hi va poder realitzar el somni de tota la vida, 
conèixer Fidel Castro i el peculiar sistema del règim cubà. 
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Extracte de l’entrevista:

M’agradaria, abans de comentar l’experiència de Cuba, que parlassis breu-
ment de la teva estada anterior al Perú.

L’any 73 vaig anar al Perú i m’hi vaig estar cinc anys. De retorn a Mallorca, durant tres 
anys vaig regentar la parròquia de Vilafranca. No m’hi volgueren més i vaig tornar par-
tir cap al Perú, en una segona estada de cinc anys més. Altra volta aquí, em destinaren a 
Maria de la Salut on hi vaig romandre per espai de deu anys. Torn partir al Perú i hi faig 
una tirada de vuit anys més...

Torn partir primerament a Cascas-Contumazá on hi visc dos anys i mig amb en Jaume 
Pons i en Bartomeu Tauler. Arran d’un cert moviment problemàtic sorgit a Lima, a la 
parròquia dels mallorquins, Sant Joan Maria Vianney, el bisbe m’envià a Lima i m’hi vaig 
estar quatre anys juntament amb en Joan Parets. És el moment en què en Joan Parets i 
jo vàrem tenir el coratge de construir l’església en un solar que havia comprat en Ber-
nat Martorell a una barriada de Lima. Ubicàrem l’església davall d’uns eucaliptus molt 
grans. Només vàrem tallar els imprescindibles...

L’altra tirada varen ser quatre o cinc anys de rector de Contumazá, fins que va venir en 
Joan Simonet a substituir-me... Llavors el bisbe m’envià de rector a Magdalena durant 
dos anys. Aquí vaig viure els problemes que afectaren els camperols d’aquella contrada. 
Fugimori, quan va ser elegit president, va eliminar la Llei de reforma agrària d’en Juan 
Velasco. Els antics hisendats es mogueren per recuperar les terres ocupades per campe-
rols a qui mancaven els papers de propietat. Hi va haver una guerra campal terrible. Un 
matí, devers les cinc, els camperols em cridaren perquè els ajudàs a fer front a la policia. 
Al costat dels camperols hi vaig viure aquest episodi: els camperols situats a un indret al 
costat d’un pont esperaven la intervenció de la policia, que es trobava a l’altre costat del 
pont. L’intent de retirar-los amb gasos lacrimògens va fracassar. La policia no va calcular 
que per arribar als camperols havia de passar pel pont. Quan la policia va ser damunt el 
pont, els camperols començaren a tirar pedrades i els feren fugir precipitadament, ferits i 
mig morts. La reacció del govern de Fugimori va ser terrible per als camperols. Varen de-
nunciar els qui  varen ser reconeguts i varen ser detinguts. A mi em declararen en situació 
de cerca i captura. El bisbe va intervenir i arribà a aconseguir que em canviassin l’ordre 
de cerca i captura per la de  compareixença i una multa de cinc-cents “pesos”.

Explica quina és la teva visió personal de la gent de Cuba.

La gent de Cuba és gent totalment noble, acollidora com ningú. Jo no he trobat mai un 
poble tan solidari com el de Cuba. No tenen res seu. És una gent que es dona la mà, que 
viu feliç. Faig referència evidentment als qui no són dissidents ni mercenaris, als qui no 
vetllen el capital. És clar que el qui no està d’acord amb el règim cubà ho passàs mala-
ment. A Cuba tothom té una casa: una, no dues. Un cubà se’n va a fer feina a l’estranger, 
a Espanya, a Amèrica del Nord, i de seguida li requisen la casa que deixa per donar-la a 
qui la necessita...

¿La gent, doncs, exceptuant els dissidents, està satisfeta d’aquest règim que 
té?

Aquesta mateixa pregunta vaig fer als set o vuit bisbes assistents a una espècie de convi-
vències amb capellans a la ciutat de Santiago. ¿La gent pobra del temps de Batista, votaria 
avui a Fidel? Els bisbes contestaren que sí. Això vol dir que els pobres que conegueren el 
règim de Batista estan avui a favor d’en Fidel.

El poble estima, defensa en Fidel. Una vegada que ell desaparegui no m’atrevesc a dir què 
passarà ni a fer cap pensament. Ara, com governa en Fidel? Com un pare respecte dels 
fills. Cuba per ell és casa seva, la seva pròpia família. En Fidel alimenta Cuba. Com sigui. 
No hi ha ningú que no tengui la llibreteta per anar a comprar barat. Jo també la tenc.

No hi ha ningú que no pugui anar a l’hospital a fer-se una intervenció. No hi ha cap nin en 
tot el país que no tengui la seva escola. A un barri, a fora vila, allà on hi ha tres nins, hi ha 
una escola. Que tens cent metres i només cinquanta escoles, doncs tocaran dos metres a 
cada escola. Tots tindran feina. La paga no és massa grossa, però hi ha feina per a tothom.

Naturalment, si vols anar allà a fer doblers, tornaràs aquí rabiós contra en Fidel i contra 
Cuba. Com varen tornar els terratinents mallorquins a qui Fidel havia expropiat les hisen-
des. En Fidel no t’ha fet res. Tot el que tenies era robat. Tu explotaves el poble.

Els dissidents no són empresonats per pensar diferent. El que fan és anar contra el Govern. 
Són mercenaris pagats i alimentats per Nord-Amèrica i l’única cosa que volen és acabar 
amb el règim de Fidel. No saben què han de fer després de Fidel, no tenen cap programa 
ni cap pla. El poble humil, la gent senzilla estima, defensa en Fidel.

2. Jaume Oliver Jaume, mestre de mestres. (Modèlics, núm. 24, pàg. 
43, octubre de 2010)

L’amic dilecte, Jaume Oliver Jaume, pedagog, doctor en Ci-
ències de l’Educació, catedràtic jubilat de la Facultat d’Edu-
cació de la UIB, reconegut i apreciat “mestre de mestres” per 
la plena i dilatada dedicació a la formació i aprenentatge dels 
aspirants a la professió de mestre, va ser el segon condeixeble 
que ens va deixar entreveure la fondària de les aigües per on 
es mou a plaer en la mar gran de la pedagogia i de la docèn-
cia. A més a més, aprenguérem que allò que sap l’excel·lent 
mestre, i sap molt, ho sap dir i transmetre d’una manera clara, 
planera i senzilla. Vegeu-ne alguns fragments.
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Extracte de l’entrevista:

Des de la teva privilegiada talaia professional ¿quines han estat, en síntesi, les 
característiques i tendències, incloent encerts i mancances, del nostre sistema 
educatiu durant aquests últims quaranta anys?

Crec que el nostre sistema educatiu actual no té res a veure amb l’anterior a l’any 1970. Ha 
sofert una gran modernització i millora tècnica, encara que insuficient. Ha faltat consens 
polític i social i ha sobrat manipulació de l’educació des de molts llocs. Hi ha hagut massa 
canvis legals. No s’ha connectat amb les necessitats de la societat. El retard que teníem no 
s’ha pogut eixugar com calia perquè això exigia molta inversió econòmica que no s’ha arri-
bat a fer, i s’han afegit noves variables (transformació econòmica i social, amb greus crisis; 
immigració; globalització; canvis dels models familiars i inhibició d’aquesta institució en 
relació a l’educació; greu xoc i confusió en l’àmbit dels valors, manca de valoració social 
de l’educació i dels seus professionals, etc.) que no s’ha pogut atendre correctament des del 
propi sistema educatiu. I moltes coses més. És lamentable i em dol moltíssim la situació 
concreta de l’educació a les Illes Balears, encara que no s’ha de fer demagògia ni posar-ho 
tot dins un sac; s’han donat passes molt interessants i s’ha avançat en aspectes “novedosos” 
(educació d’alumnat amb alguna deficiència, gran millora de l’educació infantil de 0 a 6 
anys, formació permanent del professorat, relacions internacionals i intercanvis, etc.). El 
sistema educatiu de Mallorca i de les Illes Balears té molts de problemes que li han arribat 
de la societat, del seu entorn. El sistema educatiu canviaria més aviat si canviava la socie-
tat. El pitjor que té l’educació nostra és la societat que l’envolta i la condiciona.

Parla’ns ara de la  tasca pròpia de la teva professió, la formació dels mestres, 
en l’exercici de la qual hi has dedicat amb plenitud tota la teva vida professi-
onal i en la qual avui, als teus 68 anys, sembla que hi continues immers amb 
l’afany il·lusionat de sempre i amb una envejable satisfacció i bona salut.

Estic d’acord que la formació dels mestres ha constituït la meva tasca principal i la meva 
major font de satisfacció. Pens que els mestres són la clau de volta dels sistemes educatius 
(encara que al mateix temps són febles si no hi ha una bona administració educativa que 
els recolzi, formació permanent, famílies implicades, recursos suficients i valoració social 
adequada). Ja he dit que he notat els meus anys –l’edat no perdona- i les conseqüències 
de frustracions professionals (per exemple, no hem aconseguit un pla d’estudis amb un 
any sencer de pràctiques, cosa que tenia el Pla professional de la Segona República i el 
Pla 1967). A més, patim tots moltes contradiccions. Únicament te n’esment una: ¿com es 
poden formar mestres com cal amb classes de vuitanta o cent alumnes? Mai no haurien 
de passar d’una trentena. Ja t’he dit que la meva situació ideal seria estar sempre dins una 
escola d’educació infantil o primària amb un grup d’alumnes, mestres en formació, obser-
vant el que es fa, analitzant-ho, connectant teoria-pràctica i posant les bases per a una bona 
professionalització.

En Jaume Oliver, el pedagog, l’expert en la formació de mestres, ¿quina valo-
ració en fa avui d’aquell aprenentatge compartit i de la formació que rebérem 
junts en el Seminari de la Mallorca dels anys 50 i 60?

Ara sí que em toques una de les qüestions més importants de la meva vida! Jo vaig estar en 

el Seminari Nou (Son Gibert, Es Vivero), com es deia llavors, des de l’any 1955 fins l’any 
1963, des dels meus tretze fins els vint anys. Jo ja havia fet tres anys de batxiller a Llucma-
jor i estant al Seminari vaig començar Magisteri. L’entorn en aquells anys era de nacional-
catolicisme i les metodologies eren, en conjunt, autoritàries i pròpies del moment. Però no 
tots els superiors o professors eren iguals, ni tots nosaltres vàrem viure allò de la mateixa 
manera. La formació formava un tot: religiós, humà i acadèmic. A mi em va aportar molt, 
sobretot una gran capacitat de feina i una forta disciplina personal que m’ha anat molt bé 
fins i tot per al meu matrimoni (del que ja en duc quaranta-un anys!), una certa habilitat per 
a les relacions humanes i una base considerable en relació a les cultures clàssiques. Tots 
hem hagut de canviar moltes coses, ens hem hagut de reciclar, però jo sempre he dit que el 
meu balanç és molt positiu i que no em va deixar cap trauma i estic molt content d’haver 
estat al Seminari. Jo tot el temps vaig actuar de bona fe, amb molta convicció i, crec, amb 
una gran religiositat. Me’n vaig anar (ara ja ho puc dir) perquè D. Guillem Payeras, director 
espiritual dels teòlegs en aquell moment, em va dir que no me veia de capellà (jo en aquell 
moment feia segon de teologia). Com és ben conegut, anys després he tengut responsabili-
tats com a seglar a l’Església mallorquina, fet que m’ha satisfet molt (amb algunes experi-
ències no sempre rodones) i que he d’agrair al bisbe Teodor. Què hagués fet jo si m’hagués 
ordenat? Coneixent-me, crec que m’hauria arribat a secularitzar i potser ho hauria passat 
molt malament, però això és molt difícil d’esbrinar. Tots pensam que són moltes les coses 
que haurien de canviar a l’Església i a Mallorca. Ja és molt no quedar enfonsat al llarg de la 
vida per un motiu o altre i sobreviure’n. I encara és un miracle més gros mantenir la llàntia 
encesa i caminar sota la claror de la mirada del Déu que ens va acompanyar quan érem 
adolescents i joves. L’amistat que m’ha quedat amb els condeixebles del meu curs, i alguns 
amics més, és un dels actius més importants de la meva vida que no voldria perdre mai.

3. Carmel Bonnín Cortès: a la recerca de la solidaritat com-
partida. (Modèlics núm. 25, pàg. 29, gener de 2011)

És advocat de professió. L’afany persistent per fer costat als 
qui viuen en situació de marginació potser sigui l’eix major 
entorn al qual ha girat la vida i la professió de Carmel. A la 
recerca d’aquesta solidaritat, presta serveis ministerials en el 
Perú des de 1968 a 1970. De retorn a Mallorca, comparteix la 
tasca pastoral treballant com a obrer contractat de l’hoteleria. 
El 1972 funda a Palma la primera assessoria laboral de les Illes. 
L’any 1983 assoleix per oposició la condició de funcionari 
tècnic de l’Administració Pública i exerceix el càrrec de 
cap de servei a  diverses conselleries fins a l’acabament de 
l’etapa laboral en haver assolit l’edat de jubilació. El 1980 és 
nomenat president de Justícia i Pau de Mallorca, càrrec que, 
amb alguna interrupció, va ocupar fins al 2010.
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La madurada finor de la subtilitat d’esperit assolida per un Carmel ja jubilat li dóna la justa 
mesura equilibrada per recórrer, sense nostàlgia i amb clarividència, els indrets més cab-
dals i assenyalats dels viaranys per on ha trescat la seva arriscada experiència personal. En 
són una mostra la selecció d’aquests fragments:

Extracte de l’entrevista:

Explica’ns com va sorgir la idea de crear l’any 1972, segons la informació de 
què disposam, la primera assessoria laboral de la nostra Comunitat.

Dos anys de treball coordinat als hotels ens serviren de molt al grup, integrat per al·lotes, 
missioneres de l’IMS i algunes monges de la caritat. Totes treballaven com a cambreres 
d’hotel a diversos indrets de Mallorca. D’altra banda, el grup de capellans d’hostaleria i 
en Tomeu Bennàssar, qui durant un estiu treballà a un hotel de Son Caliu, ens trobàvem 
cada dimarts a la Plaça de Santa Magdalena de Palma, en un piset que era la casa de Ferran 
Bonnín. Amb el temps, a la primera intenció d’estar al costat dels socialment insignificants 
s’hi sumà la dimensió social i política de la nostra tasca i presència en el món del treball. 
Pensava que l’amor al proïsme ha de ser històricament i personal eficaç. Si no, esdevé sols 
una solidaritat que té molt a veure amb el romanticisme. En aquest procés, doncs, em va 
semblar que el més adient era de posar-me al servei del moviment obrer que agafava força 
a l’hoteleria illenca. Al Perú havia entès que la manera de servir no la dictes tu, sinó les 
necessitats dels altres.

M’acomiadaren del Morocco, perquè Roses, el propietari, decidí tancar l’hotel per con-
vertir-lo en un bloc d’apartaments. Per alliberar-se de les obligacions amb el personal, 
feia signar als treballadors un finiquito. Jo m’hi vaig oposar amb fermesa i aconsellava a 
tothom que no el signàs. Foren molts els qui el rebutjaren. Quan es va descobrir d’on sortia 
el problema, vaig ser acomiadat. Llavors els capdavanters del moviment obrer em demana-
ren que no interposàs demanda contra l’acomiadament, sinó que miràs de preparar-me per 
obrir una assessoria laboral que fes possible una millor defensa dels drets dels treballadors, 
que el sindicats verticals de la dictadura no garantien. Va ser d’aquesta manera com, amb 
l’assessorament de García de Enterria, un jesuïta que treballava a les barriades de Barce-
lona com a advocat laboralista, vaig obrir l’assessoria laboral amb Carme Ribas, graduada 
social, que treballava amb l’assessor fiscal Jaume Ribas Cardona, qui, com a coartada, ens 
deixà un despatx de la seva oficina.

Ben prest l’assessoria agafà una dinàmica que ens depassava. Aquest fou el motiu de cer-
car algun advocat que garantís un bon servei professional. Fou d’aquesta manera com vaig 
connectar amb l’advocat menorquí Ferran Gomila, que acceptà. Meu és l’honor d’haver-lo 
introduït en els primers assumptes i d’haver-li ensenyat com es feia una liquidació. Al cap 
d’un mes, me’n donava amb una cullereta...

Parla’ns ara del desplegament de les accions més cabdals portades a terme per 
“Justícia i Pau” des de la seva creació i de les que preveu realitzar com a més 
necessàries a partir d’ara.

Des del meu punt de vista, vull destacar dues tasques fetes que, al meu parer, per si soles 
justificarien la creació i el treball d’aquests anys. D’una banda, el conjunt d’activitats i 
gestions que portaren a la creació del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i, d’altra 
banda, el treball que des de fa anys hem fet, sobretot als centres docents de Mallorca, de 
mentalització, de preparació i distribució de material pedagògic, per aconseguir una edu-
cació en les actituds de diàleg, de respecte, d’acceptació del diferent, d’aprofundiment de 
la democràcia, de defensa dels interessos dels més petits i insignificants. Qui es trobi inte-
ressat, pot fullejar el número 113 de la revista Comunicació, número monogràfic dedicat a 
commemorar els vint-i-cinc anys de la Comissió, que ofereix referència de tot el que hem 
fet i de les línies de futur que voldrien treballar i promoure.

Si ho trobes oportú, podries donar-nos breument el teu parer sobre la situació 
actual de la nostra Església de Mallorca.

Estic personalment convençut que a l’Església s’hi troben persones excepcionals pel seu 
testimoniatge, més que en cap altre col·lectiu. És un fet que tothom reconeix fins i tot els 
més “anti”. Un cop dit això, em demanes el meu parer sobre l’Església de Mallorca. Abans 
de res, vull deixar clar que emet la meva opinió des d’una una perspectiva sociològica, no 
teològica. La teologia convenç, és el joc, del que són i viuen dintre de l’església, però res 
no diu a la nostra gent, la gent del carrer. Per a l’home i la dona d’avui, fills d’una societat 
que viu i es planifica al marge de Déu, l’Església no coincideix amb el que la teologia afir-
ma. Per a la gent del carrer l’Església no som tots, sinó que són els bisbes, els capellans, 
les monges i poca cosa més.

Des d’aquest punt de vista, pens que l’Església de Mallorca viu un conjunt de circums-
tàncies i assumeix un ventall de postures que la fan semblant a la de la resta d’Espanya 
i fins i tot de més enllà: una Església tancada sobre si mateixa, que retorna a la doctrina 
tradicional, que es refugia en una certa espiritualitat, perquè ha perdut el tren i la capacitat 
per llegir els signes dels temps. Desprestigiada pels mitjans de comunicació amb motiu o 
sense, és, al meu parer i sobretot, una Església incapaç de seguir l’evolució rapidíssima de 
la ciència i de la tècnica... 

L’Església sembla viure en una altra galàxia. Calla o diu una paraula que no és de magis-
teri, orientadora, sinó repetitiva, “desfasada”, que res no diu a l’home d’avui o que l’afei-
xuga encara més amb preceptes morals qüestionables des de molts punts de vista. No és la 
seva paraula, ni el seu testimoni, “Bona Notícia” ni alliberadora de res. Som a l’època de 
les noves tecnologies que conformen un home diferent i l’Església ens parla, encara i com 
sempre, d’ovelles i pastors... i ho fa amb les mateixes paraules de sempre. No se n’adona 
del que passa i del que és el futur immediat. Un altre aspecte ben lamentable és que les 
seves preses de postura semblen més condicionades per qüestions de poder i de política 
que per l’esperit de les Benaurances. Em sap greu ser tan rotund, però, al meu parer, el 
panorama no és gens engrescador.
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4. Jaume Obrador Soler, la utopia sense fronteres. (Modèlics, núm. 
26, pàg. 45, maig de 2011)

A l’hora d’encapçalar l’entrevista mantinguda amb l’estimat 
condeixeble, Jaume Obrador, em va semblar adient definir 
el tret més indicatiu de la seva destacada personalitat amb 
l’expressió “ utopia sense fronteres”, atès que ha anat dia a 
dia bastint la solidesa del seu perllongat recorregut vital en 
la recerca persistent i el conreu amorosit de la solidaritat vers 
els menys afavorits. No debades ha fet servir tot el seu valuós 
bagatge intel·lectual per cercar les estratègies més adients a 
cada moment i davant les instàncies polítiques més influents 
a fi de respondre al repte de participar en la construcció d’un 
món més solidari, més humanitzat i més just. 

Ordenat de prevere el 1966, inicia la tasca pastoral de missio-
ner a Burundi, on hi roman fins al 1972. Retornat a Mallorca, 
participa en la creació a Palma de les comissions de barri i 
de les primeres associacions de veïns durant els anys 1972 i 

1974. Exerceix el càrrec electe de regidor de l’Ajuntament de Palma des de 1979 fins al 
1981 pel Partit Socialista de Mallorca (PSM). Abandonat aquest partit, participa en la cre-
ació d’Esquerra Mallorquina, de la qual n’esdevé un dels fundadors i activista destacat fins 
al 1985 en què es dissol aquesta organització.

En el marc de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma (FAAVV) en la qual, des de 
la seva creació, hi desplega i consolida una intensa activitat, promou la creació de “Veïns 
sense fronteres” (VSF), un grup de solidaritat que, des del gener de 1995 assoleix entitat 
jurídica pròpia per actuar com a ONGD de la societat civil mallorquina. 

Extraurem de l’entrevista els fragments on Jaume Obrador explicita amb més detall l’ex-
periència  viscuda en el Burundi i les més assenyalades actuacions portades a terme davant 
les instàncies polítiques europees per obtenir-ne la implicació i l’impuls en la implantació 
de les transcendentals actuacions de cooperació en la promoció del desenvolupament, en la 
defensa dels drets humans i en l’intent de prevenir i “mediar” en els conflictes de Burundi 
i Rwanda. 

Extracte de l’entrevista:

Tot just iniciar l’exercici ministerial, Burundi és el sorprenent camp de 
treball que et qüestiona i capgira les certeses i creences interioritzades en 
l’etapa de formació. ¿Com valores el que vas viure a Burundi i la tasca re-
alitzada durant aquella llarga estada en el país africà?

En el moment de partir cap al Burundi, hi ha dos fets que em van marcar profundament: 
un, l’encontre a Roma amb Pau VI. No va ser ell, en realitat, el que em va impressionar; 
va ser la “parafernàlia” que l’envoltava. Fou un cop mortal perquè vaig pensar: no és el 
representant de Jesús que jo havia tingut. Hi ha massa història que l’envolta.

L’altre cop va ser en arribar al Burundi i veure la pobresa d’aquell país. Em demanava, 
¿com puc dir-los que és el mateix Pare? Vaig entendre de seguida que el que calia era tre-
ballar per lluitar contra la pobresa. Record que, des del principi, ja vaig començar a posar 
en dubte que fos a través del sacerdoci que jo hagués de fer aquella feina. Però, jo seguia 

creient en l’essencial d’aquella tasca, que era treballar per transformar, per ajudar la gent 
a sentir-se millor. 

Arran d’aquests xocs, jo diria que l’experiència de Burundi torna a ser l’eix fonamental del 
que jo avui tenc com a compromís. Sense Burundi, jo no tindria el compromís que tenc. 
Segurament hagués anat a estudiar o hauria tingut una parròquia d’aquí; però, l’experiència 
aquella és inaudita per a mi perquè em sacseja totes les meves estructures. No puc oblidar, 
en relació amb això, la figura de Gabriel Amengual. Ell va ser qui va marcar profundament 
les meves reflexions.

Una vegada reincorporat a Mallorca, sembla que continues lligat al Burun-
di. ¿Quines són les actuacions que portes a terme per mantenir el contacte 
permanent amb aquell país?

El 1993, a través d’en Miquel Parets, arriba una dona, que havíem conegut de nina a la 
parròquia i que ara era ministra de drets humans i de la dona de Burundi, i em diu: atesa la 
situació en què es troba Burundi després del cop d’estat, ¿no podríeu fer alguna cosa des 
d’aquí? Marguérite Ukurunka, aquest és el nom de la dona burundesa, havia estat segres-
tada amb els ministres quan  va succeir l’assassinat del president. És magistrada i durant 
molt de temps va continuar com a ministra i el 2010 va ser elegida vicepresidenta de la 
Comissió electoral. Sempre recordam que en el naixement de “Veïns sense fronteres” hi ha 
aquesta dona, que ha estat una gran assessora i una part important del que va significar el 
naixement de l’organització.

Vàrem començar per una acció puntual, la creació d’una comissió de solidaritat com a res-
posta al crit d’aquesta dona. Cil Buele i altra gent de l’Església participaren en les tasques 
d’aquesta comissió. Però el moment en què va canviar la línia de l’organització va ser quan 
el segon president del Burundi, el que fou assassinat a l’avió juntament amb el president de 
Ruanda, a través de la viuda del president assassinat el 93, ens envia una carta en què ens 
diu: la qüestió del Burundi va per llarg. No penseu que una comissió de solidaritat resolgui 
res. Essent que va per llarg, vos deman de fer un agermanament i vos propòs de fer-lo amb 
el municipi on va néixer el president assassinat, l’heroi del Burundi, Melchior Ndadaye.

Va ser el moment en què vàrem pensar que havíem de fer una cosa més estable, que no 
havíem de quedar en una ajuda puntual.

Assoliren gran ressò en els mitjans de comunicació certes intervencions 
vostres portades a terme davant altes instàncies polítiques per obtenir-ne la 
implicació en actuacions de molta transcendència per als països on hi heu 
implantat els vostres projectes. Parla’ns breument d’això.

El 1997 demanam de trobar-nos amb en Felipe González, que ja no era president del Go-
vern, el president del partit guanyador del Burundi, Jean Minani, la viuda del president 
assassinat, Laurence Ndadaye, representants d’Apotecaris Solidaris i de la Confederació 
Estatal d’Associacions de Veïns, i jo mateix. Ens prepara l’entrevista l’eurodiputada Paqui-
ta Sauquillo. Felipe González - voldria que això que et diré sortís a l’entrevista - fa aquest 
comentari en referència a la situació de Rwanda: bé, em sembla que es tracta d’un conflicte 
entre hutus i tutsis. Li dic, ¿per què no demana a aquesta senyora de quina ètnia és? Potser 
llavors ho entendrà. Li demana i Laurence Ndadaye contesta: som tutsi de mare princesa i 
mon pare és hutu. Torn a insistir, ¿per què no demana al president del partit guanyador de 
Burundi, ell que és el representant oficial dels tutsis, quants de diputats té tutsis i quants hu-
tus. Jean Minani respon: Jo tenc més hutus que tutsis. Fou llavors que Felipe va dir aquella 
frase: he comprendido el mensaje.
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Així, dons, va acceptar la nostra petició de fer pressió al Parlament Europeu perquè acordàs 
obrir un corredor d’ajuda humanitària per socórrer els refugiats rwandesos que es trobaven 
a la ciutat congolesa de Goma i per salvar milions de persones que estaven en perill en 
aquell moment.

Felipe Gonzàlez ho entén i diu: aquesta nit m´he de trobar amb el president de la internaci-
onal socialista en un sopar i li ho plantejaré. Ramon Obiols, en nom de Felipe Gonzàlez ens 
diu per telèfon: preparau per aquesta nit una explicació del perquè és necessària aquesta 
ajuda internacional, enviau-la directament a Mendiluce, que s’ha de veure amb Matutes, 
aleshores ministre d’afers exteriors, i prepararan junts la petició per presentar-la a Aznar. 
Aquest, amb Jacques Chirac, fan la declaració a Marsella i el Parlament Europeu la recolza 
per unanimitat. L’endemà hi havia consell de ministres de la Unió Europea. Matutes hi 
assistia com a ministre espanyol d’afers exteriors. El consell va durar deu minuts. A la sor-
tida, els periodistes demanen a Matutes, ¿què ha passat, hi ha ajuda? No, respon, per mor 
del veto d’Estats Units. Així va acabar aquesta història.

5. Gaspar Aguiló Capó, llibertat apassionada des del cim dels 
vuitanta anys. (Modèlics núm. 28, pàg. 41,  gener de 2012)

Gaspar Aguiló ha estat per a nosaltres, la resta de condeixebles, 
l’amatent germà major, sempre atent i disposat a compartir el 
seu experimentat i cabalós bagatge en les hores fosques de les 
nostres incerteses personals a fi d’ajudar-nos fraternalment a 
trobar la sortida adequada. Ens avança en edat, en tenia vui-
tanta quan li férem l’entrevista i en el mes de gener d’enguany 
ha complert els vuitanta-set. Ens avança igualment en vivor 
innata d’enteniment i en passió manifesta per servar gelosa-
ment la llibertat.

Gaspar Aguiló i Capó neix a Búger el 6 de gener de 1932. 
Immers en l’entorn geòrgic d’aquest llogaret de la ruralia ma-
llorquina més genuïna de la primera meitat del segle XX, viu 
una infància amorosida per la tebior de la família i per la sim-

plicitat de la natura venturosa que l’envolta. En la saó d’aquest  mateix embolcall, neixen 
els primers brots d’independència adolescent i comença a forjar l’esbós d’una singular per-
sonalitat polièdrica, complexa, a vegades difícil d’entendre, bastida amb el temps, a parts 
iguals, amb la vivor rústica del pensament pagès, amb la lluita a ultrança per la llibertat 
personal i amb tot allò que ha aprés en els llibres i en les experiències que li han marcat la 
vida. 

Llegiu calmosament aquests fragments de l’entrevista. Hi trobareu els trets singulars man-
tinguts aferrissadament pel bon amic, Gaspar Aguiló, tot al llarg de la seva cabalosa i sin-
gular existència.

Extracte de l’entrevista:

Amic Gaspar, girant la ullada cap enrere, des d’aquest cim privilegiat dels 80 
anys, digues, ¿quines fites assenyalaries com a tombants més importants del teu 
llarg camí recorregut?

Mira, hi ha una anècdota intranscendent que va orientar la meva vida cap al futur d’una 
forma molt realista. I aquesta podria ser la primera fita important. Va ser el moment en què 
es feia el trasllat del Seminari Vell al Nou. Jo ajudava a traslladar la biblioteca i va caure 
accidentalment una part de l’arxiu secret del bisbe Miralles. Mentre recollia els papers, em 
va cridar l’atenció una carta del cardenal Gomà adreçada al nostre bisbe que, entre d’altres 
coses, deia: “Si queréis un clero sumiso, mantenedlo pobre”. Pardal, això em va obrir els 
ulls! Vaig dir-me: tota la meva vida, des del primer dia en què sigui capellà, faré feina. I així 
ho he fet: he viscut de la meva feina. Tenia raó aquest senyor: per no ser submís, indepen-
dència. Quan et ferma l’economia i el “pito”, ja l’has fotuda, ets un esclau. Des del primer 
dia, vaig començar a fer feina d’allò que fos per tenir aquesta independència econòmica. 
He fet de professor, de jardiner, de constructor, vaig iniciar el funcionament de “Deixalles”, 
però, com que sempre estic en segon terme, altres s’han posat la floreta. Ara estic content 
per tenir una situació privilegiada, en el sentit que, de jubilat, no he de cobrar la misèria 
de capellà. Em vaig retirar amb trenta anys de cotització al règim general com autònom i 
ara no cobr de capellà, sinó de la Seguretat Social i així puc viure com sempre de manera 
independent.

Una altra fita per a mi molt important ha estat tenir la meva filla Àngela. A més, és clar i ho 
don per suposat, de l’ordenació de prevere. El fet de poder tenir una filla ha donat un sentit 
nou a la meva vida a través de l’experiència de ser pare.

He de destacar també, com un dels tombants transcendentals de la meva vida, la vivència 
a Santa Llucia de Mancor d’un “cursillo de cristiandat”, experiència arran de la qual vaig 
decidir el meu ingrés al Seminari per ser capellà.

Finalment, un altre fet ha marcat profundament la meva vida: entrar dins aquest món social 
i tenir-lo com a dedicació prioritària. Quan de S’Arracó vaig passar a Can Pastilla, vaig 
trobar-me amb en Jaume Santandreu, en Ferran Bonnín, en Ramon Ballester, un grapat de 
monges, com na Maria i n‘Antònia Adrover, tot un grup de gent que vivia un esperit, un 
moviment de lluita, una manera d’encarnar-se dins el poble, dins la gent. Trobar aquest 
grup de persones socialment compromeses em va portar a ficar-me dins aquest món on 
encara hi estic.

Un enteniment que arriba als vuitanta anys amb la lucidesa del teu és la tala-
ia perfecte per contemplar amb serenor i equanimitat la situació del moment 
actual, tant des del vessant polític de la nostra societat com de l’evolució de la 
manera de ser de les noves generacions. ¿Com veus l’estat de salut del món 
d’avui?

En aquest aspecte, l’interès per la lluita i la il·lusió varen ser molt presents en els anys finals 
de la dècada del seixanta i primers de la del setanta. Jo record d’aquell temps gent molt 
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compromesa, no només dins l’Església, sinó també fora de l’Església. L’agost de 1967 jo 
estava de rector a S’Arracó i, en plena dictadura de Franco, vaig poder allotjar els nombro-
sos integrants d’una reunió evidentment clandestina, de la qual l’escriptor Antoni Serra en 
fa referència i l’anomena la reunió del “Contubernio de S’Arracó”. Es reuniren elements 
integrants de grups progressistes, de democràcia cristiana, socialisme històric, comunistes 
i nacionalistes de Catalunya, València, Mallorca i Menorca. Persones d’una militància tan 
destacada com Joan Fuster, Miquel Coll i Alentorn, Josep M. Benet i Jornet s’uniren a un 
bon grapat d’illencs i  del País Valencià d’ideologia política ben diversa, com és ara, d’en-
tre els que record, en Francesc Moll i Marquès, en Pere Llabrés, en Gregori Mir, en Ramon 
Oró, en Guillem Crespí, n’Antoni Lluc, n’Andreu Murillo, de Maó, en Ricard Pérez Casa-
do, de València i molts més.

La policia, de tenir-ne coneixement, hauria cercat aquesta gent per algun dels santuaris 
de Mallorca, Lluc, Randa o Monti-sion de Porreres. Per això, en Ramon Oró els convocà 
tots a l’hotel “Los Almendros” de Peguera i, des d’aquí, els anava comunicant que, sense 
fer-se notar, partissin cap a S’Arracó. El capellà del llogaret  els esperava per indicar-los 
el lloc de la trobada. Arran de la partida de les monges, la casa on residien era disponible 
i l’aprofitàvem per fer-hi colònies d’estiu, emprant unes lliteres que m’havien deixat els 
militars. Aquest fou el lloc clandestí on s’allotjaren els convocats a aquell singular i arris-
cat contuberni. Jo havia anunciat a la gent de S’Arracó que els professors del CIDE  ens 
reuniríem a “ca ses monges” per fer la programació del curs vinent. En previsió del que 
pogués succeir, vaig anar a parlar amb el capità de la Guàrdia Civil, que vivia a S’Arracó 
i de qui m’havia fet molt amic. Vaig dir-li: saps que pots comptar amb mi sempre que em 
necessitis; però ara tu m’has d’ajudar. Si et demanen informació dels qui estam reunits i et 
posen en un compromís, avisa’m, per favor; els reunits ens dispersarem per la garriga o allà 
on sigui i ens amagarem. Com que no sospitaren mai que ens poguéssim reunir a S’Arracó, 
no va passar res. Les set ponències previstes per a la trobada es pogueren dur a terme en un 
clima distès d’entesa, tolerància i diàleg. 

Arran de la trobada, es va formar i va anar creixent un grup de mallorquins: en Fèlix Pons, 
en Medina, el metge Llobera, en Miquel Morey i la seva dona Begoña i altres. Ens reuníem 
a casa d’un o altre i fèiem trobades clandestines i érem vigilats per la policia. Record que 
un dia em seguiren fins a s’Arracó perquè no els quadrava que jo conduís un cotxe que 
havia comprat al pintor Joan Miralles, son pare d’en Guillem, i que encara figurava a nom 
d’ell.

Va ser llavors que va començar tot aquell moviment d’Església a s’Arenal, amb capellans 
i monges que treballaven a l’hoteleria: en Ramon Ballester dels SS. Cors, que feia feina 
a l’Atlàntic, les dues germanes Maria i Antònia Adrover, na Margalida de la Caritat, na 
Sinfo, en Ferran Bonnín, en Carmel. Per estar al costat d’aquesta gent, el bisbe m’envià a 
can Pastilla. L’Església estava compromesa a fons amb el col·lectiu de treballadors i dels 
sindicats. Tots aquests moviments que avui encara perduren varen néixer en aquells mo-
ments. Sorgí l’Acolliment a l’hotel “Las Margaritas”, que passà més tard a “Las Gaviotas”. 
Va néixer “La Sapiència”, de la qual me’n vaig desentendre un poc per dedicar-me de ple a 
la Cooperativa de Parcs i jardins i poc després a Deixalles. Estant a Cala Major, vaig tornar 
a trobar en Jaume Santandreu. Jo li feia de tapadora legal per registrar els sagraments  que 
ell impartia clandestinament. Més tard es va crear es Refugi i l’Hospital de nit, a sa placeta, 
i poc després en Jaume va passar a Can Gazà.

6. Pere Fiol Tornila, entre el seny de la pagesia i l’erudició del 
cronista. (Modèlics núm. 29, pàg. 49, maig de 2012)

La prestigiosa revista “National Geographic” va difondre a 
mig món una idíl·lica i summament bella imatge de les bene-
ïdes de Sant Antoni de Muro, on Pere Fiol hi apareix feliç 
i radiant, lluint la púrpura resplendent d’una solemne capa 
pluvial el color carmí de la qual emergeix com una immensa 
rosella sorgida espontàniament de la lluminosa blancor d’una 
guarda de més de tres-centes ovelles, a la qual Pere, amb un 
ample somrís de complaença, ruixa generosament amb l’ai-
gua guaridora del Sant Protector dels animals. En el racó 
més preuat de la nostra memòria mantenim viva l’esplendor 
d’aquesta pagesívola imatge, la que millor identifica la bon-
dadosa figura del nostre entranyable condeixeble, Pere Fiol i 
Tornila, quan exercia, amb curosa i plena dedicació, l’hono-
rable càrrec de rector de Muro. 

Llegint els fragments extrets de l’entrevista, aprofundireu en el veritable sentit que con-
té aquesta imatge i en la visió realista i esperançada que ens oferta Pere sobre l’Església 
d’avui tot avaluant la tasca del clergat mallorquí en el Perú i la feina social que ha anat fent 
la nostra Església de Mallorca al llarg dels segles per atendre les necessitats primàries dels 
més desafavorits.

Extracte de l’entrevista: 

Amic Pere, ¿Pot simbolitzar la bella imatge del National Geographic allò que 
com a rector de Muro has volgut portar a terme amb la tasca pastoral exerci-
da durant tants d’anys en aquesta parròquia? Fes-nos breument una lleugera 
avaluació, llums i ombres, de la teva empremta ministerial al capdavant de la 
comunitat cristiana de Muro.

El primer que he de dir és que jo vaig venir aquí, com aquell qui diu de supernumerari, atès 
que aleshores continuaven residint a Muro els tres rectors anteriors a mi: en Gabriel Server, 
en Joan Pastor, i en Bartomeu Mateu, el qual havia estat tret d’aquesta parròquia d’una ma-
nera raríssima i extravagant i seguia vivint aquí. Per tant, la meva va ser una entrada amb 
moltes puntes. Hi havia només una missa diària a la parròquia i havíem de seguir el torn 
per presidir-la; jo solia concelebrar quan no la presidia. Tot era, no vull dir complicat, però 
sí molt sensible. Vaig procurar primerament cercar la necessària entesa cordial. I no només 
es va aconseguir, sinó que va ser notòria per al mateix poble: no sols no ens barallàvem els 
capellans, sinó que ens estimàvem i ens ajudàvem.

He de dir que aquesta superabundància, per desgràcia meva, s’ha acabat. Ara som tot sol i 
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m’anava millor llavors, que tenies sempre algú en qui confiar qualsevol eventualitat. Cert, 
que determinades coses no les podia fer; però era millor així per no trencar la unitat i la 
germanor. Ara, totes les activitats pastorals s’han subordinat a aquesta realitat: faig el que 
puc i el que s’ha de fer...

Ara bé, tot això, ¿quin futur té? El futur és insospitat. A l’Església no li queda més remei 
que seguir sembrant, sent conscient que la llavor dona resultats ben diferents. El que no 
pot fer és no sembrar. La comunicació amb un Déu transcendent crec que hi ha de ser i 
l’hem de potenciar molt, en tot i pertot. És el cas, per exemple, dels funerals, als quals la 
gent d’aquí hi participa massivament. ¿Què es pot fer o deixar de fer? Cal fer una celebra-
ció digna i respectuosa, no només amb la persona morta sinó amb els assistents a qui hem 
d’oferir la possibilitat d’una trobada amb el Déu al qual encomanen el ser difunt estimat. 
¿Altres factors? El dia de Pasqua a l’església hi poden fer sostres de plena que està. Són tot 
un grapat de coses que les tenim, que no hi hem de perdre un temps excessiu; però que les 
hem de cuidar.

En un context ben diferent, a terres peruanes, seguint la vigorosa saga de Ber-
nat Martorell, Marià Moragues, Pere Fons i Joan Darder, fores rector de la 
Parròquia de Sant Joan Maria Vianney a Lima durant els anys 80 del segle 
passat. ¿Com veus ara aquella tasca missionera en el Perú? ¿Quina avaluació 
en fas de la presència i de la tasca del clergat mallorquí al Perú, ara que n’has 

fet una anàlisi històrica amb motiu de la celebració dels cinquanta anys de presència de 
l’Església mallorquina a Sud Amèrica?

Aquesta presència mallorquina en el Perú, de la qual se celebren ara els cinquanta anys, 
encara que, de fet, són més de cinquanta anys perquè el 1957 ja hi eren presents els primers 
missioners mallorquins, l’hem de veure des de la perspectiva d’avui.  De la mateixa ma-
nera que l’Església de Mallorca, al llarg d’aquests darrers cinquanta anys, ha fet una gran 
evolució, l’Església del Perú ha fet també una evolució semblant.

D’entrada, i així ho explic a l’article a què et refereixes, no és el mateix la primera presèn-
cia mallorquina de l’any 1957 a Yauyos, quan en Miquel Febrer, en Bernat Martorell i en 
Miquel Pons eren realment uns missioners com els de “El siglo de las misiones”, que ens 
llegien en el refetor del Seminari, que la meva presència iniciada l’any 1982 a Sant Joan 
Maria Vianney. Vaig trobar una parròquia ja estructurada segons l’estil europeu, encara 
que amb unes particularitats immensament significatives pròpies del Tercer món. No és el 
mateix. Ara bé, aquesta presència té dos aspectes:

L’aspecte pastoral, que en el moment en què m’hi vaig incorporar era bastant paregut al 
de les parròquies d’aquí: per una banda, celebracions litúrgiques i, per una altra, moltes 
reunions amb diversitat de grups. Per aquest darrer caire, sí que es diferencia molt amb la 
manera de fer d’aquí, ja que allà cada dia tenies un o dos grups que es reunien per una cosa 
o per l’altra i tu moltes de vegades hi eres present i moltes d’altres, no hi assisties i el grup 
funcionava sempre a la perfecció.

L’altre és l’aspecte assistencial. Tot i que Sant Joan Maria Vianney fos una parròquia ur-
bana dins la gran Lima, tenia dos sectors ben diferenciats fins i tot geogràficament: un, de 
gent treballadora en el sector terciari que, més o manco, vivia bé; i un altre, de gent que 
vivia en la més estricta i recalcitrant misèria. Es tractava d’una munió de gent que, en 

l’expressió que diuen ells, vivia “cachuleando”, és a dir, sense feina, a l’espera permanent 
d’allò que pogués sortir i tirant a sobreviure. Aquesta gent del “cachuleando”, en una situ-
ació de malaltia, implicava, tota la família que se n’anava a terra...

En temps de Bernat Martorell es va edificar també una escola parroquial que fou ampliada 
en temps meu. Jo mateix vaig comprar un tros més de terreny per fer una sèrie d’aules de 
parvulari, vaig substituir les antigues aules de fusta per aules construïdes amb materials 
nobles i d’aquesta manera aconseguírem un col·legi amb Jardí d’infància, Primària i Se-
cundària, on en els anys del meu rectorat hi havia més de sis-cents alumnes i un esplet de 
bons professors. La formació que es donava era ben valorada, tant per les famílies com pels 
resultats acadèmics que obtenien els alumnes quan feien una espècie de revàlida per entrar 
a la universitat. El col·legi continua avui ben viu i ben feiner.

Aquest col·legi tingué una gran incidència en la implantació d’una escola nocturna. Cria-
dets i criadetes vinguts de la Sierra per servir famílies en règim de “cama dentro”, és a dir, 
amb dret a una habitació i amb el deure de servir les vint-i-quatre hores, aprenien de llegir 
i escriure en horari nocturn. Parlaven “quéchua”, però no sabien castellà. Les monges tri-
nitàries, la germana de Bernat Martorell i altres, varen fer molta feina per promoure i fer 
possible l’escolarització nocturna d’aquest col·lectiu...

En resum, els resultats obtinguts en la tasca de promoció social, la construcció de l’escola 
parroquial, la formació nocturna del personal de servei promoguda per les monges trinitàri-
es i la creació de la cooperativa, donen una avaluació ben digna i positiva del pas missioner 
dels mallorquins a terres peruanes.

Al sermó de la Seu, que pronunciares en ocasió del Dia de la Conquesta, el 31 
de desembre de 2011, feies un acurat resum històric de la immensa i esgota-
dora tasca que la gent de la nostra Església mallorquina ha anat fent al llarg 
dels segles per atendre les necessitats primàries dels més desafavorits, donant 
com exemple els cinquanta anys de Càritas a aquesta tasca social. ¿Creus que 

la manera com es mostra l’Església nostra a l’home del segle XXI continua sent l’ade-
quada? ¿Quins canvis creus que hauria de fer i com hauria de ser el prevere per ser un 
referent vàlid per a les joves generacions?

Davant la crisi econòmica que ara passam, ten en compte que les institucions civils, els 
serveis socials dels ajuntaments, no fan res. Hem tornat exactament a una situació igual a 
la de fa cinquanta anys. Aquesta gent a qui avui en dia no li basten per sobreviure els 400 
€ que rep de l’Administració, és a l’Església on troba aixopluc; és a l’Església on van a 
cercar aliments, medecines...

D’això la gent se’n dona compte. A cap dels qui han vingut li he parlat de Jesucrist. La gent 
ha pogut comprovar que, en aquesta situació crítica que suporten, l’Església està amb ells 
i hi poden confiar...

Ara. que aquesta realitat d’envelliment del col·lectiu que regeix les comunitats cristianes 
porti a l’afirmació que l’Església ja és una cosa periclitada és una conclusió equivocada. 
Per altra banda, en aquest sentit, jo som un home esperançat. Perquè la història és cíclica. 
Els anys de Pius IX foren anys d’una immensa postració de l’Església, fins i tot baix del 
punt de vista tècnic i científic. Va venir després Lleó XIII i va donar un remarcable gir a 
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tota la cultura i a tota la ciència i l’Església es va tornar a posar al capdavant i ressorgí amb 
força el tomisme. L’Església té aquesta capacitat de renovació.

Quant al ministeri sacerdotal, ja és diferent. El tipus de capellà que va promoure el res-
sorgiment de què parlàvem és molt diferent del prevere d’avui. Em preocupa veure que 
hi ha uns intents de renovació clerical que pretenen tornar unes passes enrere. Això és un 
infantilisme. La història mai torna enrere. Ara bé, no podem preveure ni podem pensar com 
serà en el futur. Això sí, no serà com ha estat. En aquest “com serà” hi haurà d’haver evi-
dentment la persona humana, amb tota la seva càrrega, amb tots els ordres i totes les coses 
científiques i tècniques. I tirarà endavant. Ara, tornar a formes periclitades, collets, randes 
i roquets, això no.

7. Miquel Pons Melià, l’harmonia contagiosa de viure la mú-
sica per amor. (Modèlics núm. 31, pàg. 33, gener de 2013) 

Veure i palpar allò que anima, fonamenta i dona sentit i ben-
estar a la reeixida vida de Miquel Pons ha estat, per a nosal-
tres els seus condeixebles,  una evidència inqüestionable des 
que vàrem veure  néixer i créixer el seu delit apassionat per 
la música i pel cant en els anys de formació compartida en el 
Seminari. 

Unes alumnes del Conservatori detectaren de seguida l’apas-
sionada dedicació a la música de Miquel Pons: es coneix que 
a vostè li agrada allò que fa, li agrada la música. Es nota 
molt bé. Ell mateix ens ho confirma amb claredat als pocs 
instants d’iniciar l’afable, espontània i planera conversa con-
vinguda a casa seva: Sempre he considerat que la música és 
una activitat que has d’estimar, afirma convincent. Si no l’es-

times, no l’has de fer. I mentre explica amb placidesa allò que li demanes sobre el procés 
de formació musical i sobre les diverses activitats professionals realitzades al llarg de molts 
anys com a organista, com a ensenyant i com a Mestre de Capella et contagia l’energia 
ferma i harmoniosa de la seva noble i intensa dedicació a la música per amor i al marge de 
les grans virtualitats de les tècniques musicals apreses.

Us reproduïm els fragments cabdals de l’entrevista perquè pugueu descobrir com es va 
gestar l’excepcional personalitat del nostre estimat i reconegut Miquel Pons, prevere, orga-
nista de grau superior, professor de Conservatori i Mestre de Capella de la Seu.

Extracte de l’entrevista:

La música, solfeig, piano, gregorià, cant coral, era impartida i apresa en el 
Seminari com  a matèria bàsica de la formació acadèmica dels aspirants a 
prevere. A més d’aquest aprenentatge bàsic i reglat per a tothom, ¿què us 
aportà el Seminari com a formació musical específica als qui, com tu, tení-

eu aptituds i capacitats per arribar a ser grans organistes o pianistes de renom?

Jo pens que allò que més va aportar el Seminari va ser la possibilitat de poder practicar 
molt tota aquella classe de música. Com sabem, aprendre música és bàsicament estudiar-la 
i practicar. És el que vaig poder fer al llarg de la carrera durant moltes hores de dedicació: 
primer amb el piano i l’harmònium que usàvem abans d’instal·lar l’orgue nou a la capella 
recentment construïda; aleshores, quan es va inaugurar l’orgue el setembre de 1962, García 
Mallada ja havia deixat la institució i em va tocar a mi de ser el primer organista del Semi-
nari Nou. Va ser una fita important, que em va obligar a practicar molt l’aprenentatge musi-
cal, i no únicament amb l’orgue, sinó també amb la direcció i sobretot amb l’ensenyament 
del cant coral. Durant dos o tres anys, vaig ser el director dels nins cantors, la qual cosa em 
va permetre de començar a aprendre i a ensenyar com educar la veu. Record que el primer 
que en el Seminari va començar la tasca d’educació de la veu als seminaristes cantors va 
ser el pare Miquel Estradé, de Montserrat. Jo mateix vaig tenir l’ocasió de practicar per 
primera vegada les tècniques apreses d’educació de la veu als nins de la Schola Cantorum. 
Per cert que Joan Company, l’actual i mot prestigiós  director de la Coral de la Universitat 
de les Illes Balears, va ser un d’aquells nins que jo dirigia en el Seminari. En les festes 
en què venien els pares, per fer créixer l’interès i la il·lusió dels nins pel cant, preparàvem 
dues o tres peces que jo feia dirigir a un d’ells. Un any, l’elegit per dirigir les peces prepa-
rades va ser el nin Joan Company. Per això, quan ens trobam ara em sol dir: “Tu ets el meu 
primer mestre, el qui me vares descobrir com a director de coral”. Jo li contest que ell és el 
deixeble que ha superat el mestre. M’està molt agraït.

Aquest número de “Modèlics i modelicons” es dedica monogràficament a 
la creació, formació i actuacions de la Schola Cantorum del Seminari. Com 
a organista i, en general, com a expert musical, ¿quina fou la teva aporta-
ció personal a la tan coneguda formació de cantaires?

Bé, he de dir en primer lloc que varen ser uns anys en què crec que molts de nosaltres i 
sobretot els qui vàrem ser més responsables d’aquella època musical, en Toni Perelló i jo 
mateix, vàrem “disfrutar” molt musicalment perquè es veia l’interès no només en allò que 
fèiem perquè teníem obligació de fer-ho, com les  participacions a  la  Seu en qualitat de 
Schola Cantorum, sinó més bé en allò que fèiem en el Seminari de manera lliure i volun-
tària, com és ara la formació de la vostra anomenada “Escola peregrina” o el sorgiment de 
moltes altres activitats, com aquella temporada en què no hi havia don Bernat Julià i el va 
suplir el senyor Echave. Amb ell, fins i tot vàrem cantar peces en basc, cosa que agradà 
enormement i va fer molt content  el bisbe Enciso.

Vull dir que, en aquell temps, a més de gaudir i divertir-nos molt amb la música coral, 
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vàrem fer molt bona feina, no només nosaltres dos, sinó tots els qui en aquella època hi 
participàrem cantant. Ho fèiem amb molta il·lusió. Record molt bé que hi havia en la corda 
de tenors en Tomeu Fons, en Tomeu Moll, en Joan Parets i altres i, en la colla de baixos, hi 
eres tu mateix, Domingo, en Guillem Miralles, en Guillem Ramon i tota una altra sèrie que 
no me ve ara a la memòria. Tots plegats cantàvem amb molta d’il·lusió peces noves, peces 
que cercàvem per aquí i per allà, tant profanes com religioses, perquè les obres profanes 
també ens servien per divertir-nos i per aprendre.

Explica’ns de quina manera accedires a formar part del grup privilegiat 
d’organistes i mestres de capella de la Seu i quines varen ser les tasques 
principals que realitzares durant aquest període.

Mai no m’havia imaginat de poder entrar a fer servei a la Seu. Però hi va haver unes cir-
cumstàncies especials que obligaren a fer una renovació de certes persones. Els beneficiats 
i xantres havien tornat majors; els organistes, també. Per aquesta raó, poguérem entrar com 
a membres musicals de la Seu, en Toni Mateu com a organista, jo com a Mestre de Capella 
i en Tomeu Moll com a xantre. Pràcticament els tres entràrem junts. Em feren fer oposi-
cions. Vaig dir al bisbe: Jo no sé si estic preparat per fer oposicions. Em contesta: Jo no 
sabia que haguéssiu de fer oposicions. Abans, don Teodor, quan el vaig visitar al principi 
de la seva incorporació a Mallorca, ja m’havia dit: Jo no sabia que tu eres músic. Li vaig 
contestar: Ni jo tampoc. Em diu ara: Tu fes oposicions i no et preocupis. 

De fet, es presentà amb mi un de fora; però ja no va venir a fer els exercicis. Jo sí vaig fer 
un exercici sobre cant gregorià i sobre una sèrie de temes de caire religiós musical. També 
vaig haver de fer un exercici pràctic que consistia a dirigir un grupet de cantors que em 
varen presentar allà mateix per interpretar una peça polifònica, que era tota de contrapunt, 
i que havia de dirigir a primera vista; després vaig haver de dirigir una peça gregoriana, 
també a primera vista. Com a tribunal vaig tenir, don Bernat Julià, el pare Palou de Lluc i 
el mestre Ribelles, que era aleshores el director de la Simfònica.

Quant als organistes, eren encara titulars de la Seu, don Bartomeu Ballester i don Julià 
Samper. Al senyor Ballester no li va caure molt bé que s’incorporassin nous organistes; ens 
va fer un poc l’esmús. En cavi del senyor Samper, que també era una mica rar, tenc una 
anècdota molt positiva. Després d’haver pres possessió, cosa que férem junts en Toni Ma-
teu i jo, ens va agafar a part i ens va dir: Toni i Miquel, sa cadira de l’orgue és molt ampla 
i n’hi poden seure dos, i tres i quatre, si és necessari. Així és que jo estaré sempre al vostre 
costat per ajudar-vos.

En relació amb la bona acollida, me’n record també d’una altra anècdota curiosa. Com sa-
beu, Samper tenia el seu germà, Baltasar, que era músic, compositor i estudiós de la música 
popular i que, vivint exiliat a Mèxic, exercí càrrecs importants a l’Institut de Cultura Cata-
lana de Mèxic i tasques de traductor. Cada mes li enviava un sobre amb diners. Es veu que 
com a músic, com a traductor i en concepte de drets d’autor, devia guanyar molts de diners. 
Mort el germà, va quedar sense sobre i es veu que estava avesat a anar un poc gros. Llavors, 
com que jo era el Mestre de Capella encarregat d’organitzar les tasques musicals de la Seu, 
em deia: Miquel, si hi ha bodes i vols que jo les faci, m’ho dius i així podré cobrar una 
mica més. Per part meva li oferia les bodes, encantat, atès que jo quedava més lliure. Em 

va tractar molt bé el senyor Samper i a don Toni Mateu fins i tot li volia deixar tota la seva 
música, encara que sorgiren després alguns problemes amb els hereus.

8. Joan Salas Santandreu, l’excel·lència professional i la bon-
homia en la direcció d’empreses turístiques. (Modèlics núm. 34, 
pàg. 47, gener de 2014)

En Joan al·ludeix d’entrada tot just iniciar l’entrevista, a la 
seva condició zodiacal d’Escorpí sota la influència de la qual 
assegura que s’ha anat modelant la seva personalitat. Aques-
ta coincideix, en efecte, amb bona part dels trets caracterís-
tics que s’atribueixen als nascuts sota aquest signe. Joan és 
sobretot un excel·lent amic dels qui mereixen el seu respec-
te, amant apassionat de la llibertat, íntegrament lleial, sincer 
sense fissures, de pensament intel·ligent i sòlid, amb episo-
dis esporàdics i inesperats de fermes posicions crítiques, re-
conduïdes de seguida a dialogants raonaments. Li escau que 
l’element dels escorpins sigui l’aigua, expert pescador com 
és i persistent enamorat de la mar. 

Al marge de les suposades influències astrals, els vells amics 
d’en Joan sabem a bastament de les seves veritables i paleses 

bondats perquè hem pogut gaudir-les amb delitosa complaença en les nombroses trobades 
fetes en el cau construït expressament per als amics a ca seva de Cala Millor, vora la cal-
mosa quietud de la piscina, on es fa bella, emmirallant-s’hi presumida, l’ombra elegant del 
puig de na Penyal, i amb l’horitzó marí a tocar de mans gronxant-se suaument sobre les 
ones, entre la lleugeresa diàfana del blau del cel i la fondària encisadora del blau del mar. 
Aquí només l’amistat ens hi ha estat servida amb més bon gust i finor que els millors raors 
pescats per Joan i fregits en son punt òptim per la perfecció culinària de la nostra benvol-
guda Antònia, la seva esposa.

Tal com ho deixàrem entreveure en el títol de l’entrevista Joan Salas ha consolidat la gran 
i reconeguda vàlua personal i professional sobre la creixent excel·lència en la gestió i 
direcció d’empreses turístiques que ha portat a terme i sobre el conreu permanent de la 
bonhomia. En els següents fragments de l’entrevista hi trobareu l’esbós més significatiu de 
l’envejable personalitat del molt estimat condeixeble.
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Extracte de l’entrevista: 

A partir de la plena incorporació al treball d’hostaleria, fes un breu recorregut 
pels diferents llocs de feina i càrrecs exercits.

De l’anterior contractació a l’hotel de s’Illot vaig passar a Palmanova a l’hotel Morocco, 
on hi vaig trobar fent feina l’amic Carmel Bonnín. D’aquí, per influència d’un antic cone-
gut, en Gabriel Tomàs Marimon, vaig ser contractat per una companyia molt gran, Iberotel, 
la qual, havent conegut la meva manera d’actuar i considerant-la bona i adequada, m’envià 
com a cap de recepció a un hotel de quatre estrelles que inauguraven a La Mola de For-
mentera. Hi vaig estar amb la meva dona i el primer fill durant dos anys. En l’exercici de la  
funció encomanada procurava sempre fomentar la bona relació no només amb els clients 
de l’hotel, sinó amb el personal de servei i amb l’equip de direcció. Vaig anar coneixent 
gent que ha arribat a ser molt important en el món de l’hoteleria.

De Formentera, vaig passar a l’hotel Galatzó de Peguera, tot just inaugurat. Hi vaig exercir 
de subdirector durant tres anys. De bell nou, Iberotel em va oferir el càrrec de director de 
l’hotel Flamenco de Cala Millor. Durant 10 anys, de 1976 a 1986, vaig fer-me càrrec de la 
direcció d’aquest hotel de quatre estrelles. Al final d’aquest període, l’empresari Miquel 
Ramis instaurava la companyia Grupotel amb l’oferta conjunta de setze hotels, establerts la 
majoria a Mallorca, però també a Menorca i a Eivissa. Miquel Ramis em va venir a cercar 
per donar-me el càrrec de cap d’explotació de la companyia. Tot va anar molt bé en l’exer-
cici d’aquest càrrec; teníem els nostres habituals problemes i diferències, però sempre es 
resolien de manera favorable.

Hi ha hagut un fet constant en el meu llarg i variat itinerari laboral: sempre, a cada lloc de 
feina, hi he deixat amics. De la meva estada al Galatzó hotel, conservava l’amistat con-
griada amb els propietaris, uns accionistes alemanys. El tercer any que treballava amb el 
Grupotel, vaig ser molt ben considerat professionalment, els propietaris del Galatzó em 
comunicaren que l’establiment es trobava en una greu situació que calia redreçar urgent-
ment: tenia elevades pèrdues econòmiques, greus problemes amb el personal de servei i 
amb els nombrosos sindicalistes alliberats. Em proposaren de ser-ne el director gerent i 
copropietari, amb totes les facultats per poder fer i desfer a conveniència per tal de tornar a 
fer viable l’empresa. Acceptada l’oferta, el primer any “just-just” ens en vàrem sortir; però 
a partir del segon i fins a l’any 2000, en què me’n vaig anar, els guanys varen ser constants. 
Del 1990 al 2000 resultaren uns anys molt bons i de beneficis espectaculars. L’hotel es va 
vendre a uns nous propietaris amb els quals no m’hi vaig entendre...

Lliure del lligam amb el Galatzó, en Miquel Ramis em va cridar altra vegada per oferir-
me el càrrec de responsable de recursos humans. Grupotel ja tenia aleshores trenta-quatre 
hotels. Em vaig fer càrrec de muntar tot aquest complicat “tinglado”. He de dir – ho he 
sabut per altres – que els propietaris de Grupotel qualificaven  molt satisfactòriament la 
meva feina. De fet, va ser per iniciativa meva que s’implantaren els menús, que es van 
unificar criteris respecte del personal, de les agències de viatge i, amb el consens unànime 
de tothom, acordàrem altres mesures de millora per donar l’estructura més adequada a la 
companyia. Moltes de les persones que vaig poder col·locar durant aquest període em ma-

nifesten encara el seu agraïment.

Grupotel havia d’inaugurar dos hotels més a Eivissa i, havent sorgit un greu conflicte, em 
demanaren d’anar-hi per intentar resoldre el problema. Va ser inevitable efectuar canvis ra-
dicals en la direcció i en determinat personal: però al cap de dos o tres anys, aconseguírem 
que tornàs la normalitat i el bon funcionament.

Finalment, vaig demanar de tornar a Mallorca per exercir el darrer càrrec abans de jubi-
lar-me: per no haver-hi ningú a la companyia que sabés anglès, m’enviaren a mi de director 
a l’Hotel Camp de Mar, on s’acabava de fer un canvi de propietaris passant d’un grup ho-
teler alemany a un grup anglès. Em va tocar, d’entrada, tornar a aixecar l’empresa.

9. Joan Bestard Comas, un pont d’il·lusió i de saviesa entre la 
gent i l’Església. (Modèlics núm. 38, pàg. 57, maig de 2015)

Joan Bestard, ordenat de prevere el 20 de juny de 1965, és 
llicenciat en Teologia i Doctor en Ciències Socials per la Uni-
versitat Gregoriana de Roma i llicenciat en Ciències políti-
ques i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid.

Possiblement el contacte sempre constant, de cinquanta anys, 
amb la terra i el tarannà alemany han acabat per contagiar a 
Joan Bestard l’afany d’expressar-se seguint sempre l’ordre, 
la justesa, la precisió, l’equilibri i la fondària del pensament 
propi. La facilitat natural amb la qual empra aquests conceptes 
al llarg de la conversa fa entreveure amb claredat l’excel·lèn-
cia i la bondat de la persona d’en Joan com a professor docent 
que és  i l’habilitat pròpia com a autor de l’abundosa oferta 
radiada i escrita de pensaments i reflexions de caire cristià. 
Sens dubte, mantenir amb ell una conversa com aquesta és 
no sols un immens plaer sinó amarar-se espontàniament en la 

convicció personal que s’hi sent bé en el que ha viscut i viu encara i que fa amb gust allò 
que diu i manifesta. 

Si elegiu de fer la lectura completa de l’entrevista, sabreu del cert que no pot ser més precís 
i exacte el resum que ens dóna ell mateix del seu recorregut vital i ministerial dels cinquan-
ta anys de prevere: una gran il·lusió pastoral, una visió de conjunt de l’Església espanyola, 
la maduresa pouada a l’etapa de vicari general i l’alliberament de les altes responsabilitats 
eclesials per enllestir a Roma la tesi doctoral.

Extracte de l’entrevista:

El dia 20 del pròxim mes de juny els condeixebles del curs 1965 complireu el 
50è aniversari de la vostra ordenació de preveres, excepcional oportunitat per 
trobar-nos en aquesta amical conversa i girar la ullada cap enrere per assenya-
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lar les fites més cabdals del teu llarg recorregut pel camí del servei ministerial. Abans 
d’entrar de ple en l’entrevista, dona’ns una pinzellada d’allò que et sorgeix espontània-
ment a l’esperit quan et trobes a punt de tocar amb la mà l’alt cim argentat dels 50 anys 
de ministeri.

El que més record d’aquests cinquanta anys és la petjada que va deixar en mi el bisbe Te-
odor, perquè vaig estar vint-i-cinc anys en el seu costat, primer quan, estant jo a Madrid, 
ens telefonàvem cada dia i després durant els tretze anys de vicari general. Aquesta petjada 
d’un pare, d’un mestre i d’un amic que va ser per mi don Teodor em va marcar. Amb els 
seus germans, que encara viuen, amb na Nieves i amb la seva germana Maria. Aquesta 
personalitat em va marcar perquè dels cinquanta anys de prevere, són vint-i-cinc anys amb 
ell, matemàtic, vint-i-cinc anys amb una persona despatxant cada dia, molt. I, això sí, estic 
agraït. És allò que més recordaria d’aquests cinquanta anys que, com tu dius, celebrarem.

La meva Missa nova va ser el dia de Sant Pere, que llavors era festa el dia 29 de juny, a 
Lloseta. I enguany dia 28, que és diumenge, celebraré a Lloseta els cinquanta anys amb 
un refresc per a tota la gent, a la plaça. A Lloseta hi tenc tots els germans i ara quasi cada 
setmana els dissabtes de capvespre vaig a Lloseta. Serà una bona festa, molt guapa. I l’en-
demà surt cap a Alemanya, perquè si hi ha una cosa que també m’ha marcat, seria la sego-
na, és que durant cinquanta anys, sense fallar cap any, he fet una substitució a Alemanya, a 
l’estiu, cada any. El primer any vaig anar a Münster (Westfalen). Va ser l’any 1965, quinze 
dies després de ser ordenat. Vaig anar-hi de substitut a un centre estudiantil que tenia un 
capellà a Münster (Westfalen). I enguany, el 2015, si Déu ho vol, aniré a una parròquia de 
Weilerswist, una ciutat que està entre la regió de Trier (Trèveris) i la de Colònia. Allà m’hi 
trob molt bé. Ja fa 6 sis anys que hi vaig. I enguany allà, a més de celebrar els setanta-cinc 
anys d’edat, que així mateix és rodó, i els cinquanta de la meva Missa nova, celebraré els 
cinquanta anys de fer substitucions a l’estiu a Alemanya. Cinquanta anys és un rècord. 
He anat per diferents ciutats alemanyes: vaig començar per Münster, vaig anar a Berlín, a 
Hamburg, vaig anar molts d’anys a Colònia. Perquè a Colònia vaig esser substitut durant 
trenta-tres anys del rector de Sant Miquel de Colònia, que havia estat condeixeble meu de 
socials, a Roma. Ens férem molt amics i em va dir: si vols que jo tengui vacacions, tu has 
d’emprar les teves per venir a substituir-me. Bé, bé, ja vendré. I tant si era vicari general 
com si era vicari episcopal, no he fallat mai. L’agost i part del juliol eren sagrats: me n’ana-
va a Alemanya.

Seria la segona cosa que més m’ha marcat dins el meu sacerdoci. Jo darrerament he casat 
fills d’escolanets meus del principi i, per tant, és una relació amb moltes famílies alema-
nyes. I la llengua alemanya m’ha servit molt per la meva tasca a la Seu. Continuu tenint 
allà molts de contactes.

D’acord amb les  dades d’una recent enquesta publicada a “Quaderns Gade-
so”, referida a política i corrupció a les nostres Illes, es donen els següents per-
centatges: un 43,5% considera que la política a Balears és dolenta; i un 33,1% 
la considera molt dolenta. Un 33,1% valora la qualitat del nostre sistema de-
mocràtic de molt deficient i un 84% considera necessari i urgent lluitar contra 

la corrupció. A partir d’aquestes dades, ¿quina és la teva pròpia visió de la política amb 
què som governats, de la qualitat de la nostra democràcia i de les fatals conseqüències 
derivades de la tant vigent corrupció?

Jo admir els homes que amb consciència i amb dedicació es donen a lo polític. Perquè la 
política és un camp difícil, però un camp necessari. Cuidar de la “polis”, això és la política, 
cuidar del bé comú oblidant el propi, això seria l’ideal. El que passa és que darrerament, 
més que ajudar a servir els altres, se’n serveixen d’aquesta política. Però jo estic convençut 
que es fa necessària una profunda regeneració política a Espanya. Aquesta regeneració 
política just pot venir d’un fort sentit democràtic, d’un sà sentit de la tolerància vers l’altre. 
Aquesta política servidora del bé comú és més necessària que mai i, si aquesta política 
no la sabem fer, corre el perill la nostra societat de faltar-li les bases fermes de direcció, 
d’orientació. No podem viure dins una societat desorganitzada, qualcú s’ha de cuidar del 
bé comú i l’ha de procurar en lo possible. Aquest bé comú no és el bé públic, ja que hi ha 
una distinció entre bé comú i bé públic. Un bé públic és una escola, un teatre municipal, 
l’Ajuntament, una carretera. Un bé comú és aquell conjunt de condicions que fan possible 
la realització de tota persona i de totes les persones de la societat. Per tant, el bé comú és 
aquell conjunt de condicions humanes, socials, econòmiques, polítiques i culturals que fan 
possible una societat més justa i habitable, una societat més solidària. Per tant, el bé comú 
no és un bé dels polítics, no és un bé material de la societat, sinó que és aquell conjunt de 
condicions que fan possible que la persona humana sigui més persona i que tots puguin 
arribar a ser persones.

Aquesta distinció entre bé comú i bé públic és molt important perquè el bé comú és el 
súmmum de la raó de ser de la política. Si no cerquen aquest bé comú, els polítics sobren. 
Com que els polítics no poden sobrar, aquest bé comú s’ha de realitzar. Necessitam polítics 
i partits polítics pel sol fet que no tots pensam igual. Ara, a mi m’admira, per exemple, 
d’Alemanya que siguin capaços de fer una gran coalició i en canvi aquí pareix que ha de 
venir la fi del món si pacten uns amb els altres. No dic que pactar amb els extrems no sigui 
una tonteria, que és impossible, però sí pactar amb els qui tenen moltes coses en comú. 
Per tant, a Alemanya és possible saber governar pactant amb els liberals, perquè hi ha una 
altra cultura política. Per a un alemany és impensable que el qui ha obtingut més vots no 
governi. I aquí miram si entre tots els qui no governen tenim més vots que l’altre i que 
aquest quedi a l’oposició. Això a un alemany no li entra, no. Allà el qui té més vots go-
verna, amb l’ajuda d’altres o simplement amb l’ajuda puntual d’altres o fent coalició amb 
altres, els qui estiguin més aproximats. És el cas dels pactes de la senyora Merkel. Va dir: jo 
pos aquestes condicions i els socialistes, el senyor Siegmund Gabriel, va respondre: jo pos 
aquestes altres. Arribaren a uns punts comuns i funcionen bastant bé. Ja ha fet dues vegades 
aquesta gran coalició n’Àngela Merkel: va tenir el 2008 una coalició amb els socialistes, 
després va governar amb els liberals, que són més dreta que ella, i ara torna governar amb 
els socialistes.

10. Rafel Servera Blanes, la mirada convergent del teòleg i 
del psicoanalista. (Modèlics núm. 41, pàg. 51, maig de 2016)

El bon amic Rafel Servera i jo mateix, per favorables casualitats de la vida, gaudírem, a 
partir de l’octubre de 1969, d’una privilegiada estada a l’Institut “Lumen Vitae” de Brus-
sel·les. Durant dos anys complets, amb concurrència amb la pluralitat de cent seixan-
ta-quatre homes i dones d’Església vinguts de tot el món, lliuràrem cos i ànima a la recerca 
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intensa i seriosa, tutelada per un claustre de professorat d’al-
tíssima competència i prestigi, de la inajornable innovació 
dels serveis eclesials en una societat en procés d’irreversible 
i profunda transformació. No cal dir que aquell intens sojorn 
d’aprofundiment va ser igualment propici per al creixement 
esponerós dels brots tendres de la nostra franca amistat con-
griada en els anys de Seminari.

Tot deixant Brussel·les, altra volta les casualitats atzaroses 
de la vida ens marcaren camins divergents. I fins avui, més 
de quaranta anys després, no ens ha estat donada la joia del 
retrobament, avinentesa que ens ha sorprès feliçment en la 
dolça quietud d’una agraïda i encara ben activa jubilació. As-

saborim calmosament el plaer de l’encontre en l’espai recollit, càlid i lluminós, del quart 
pis d’un cèntric edifici de Palma on Rafel hi ha instal·lat el racó preferit per a la consulta 
professional del seus clients. En un racó envoltat d’una munió de llibres, el famós divan, 
guarnit de coixins, sota la llum esmorteïda d’una làmpada de peu, al costat de la butaca 
on ara s’asseu Rafel per atendre les nostres qüestions, ens mostra l’espai idoni i el clima 
propici per a les teràpies confidencials del psicoanalista.

Extracte de l’entrevista:

És admirable, amic Rafel, l’impressionant recorregut intel·lectual breument 
suggerit a l’anterior resum biogràfic: Seminari, Madrid, Brussel·les, 
Alemanya, Mèxic, llocs on aconsegueixes el sòlid bagatge de dues llicenci-
atures, un màster, set anys de professor de Teologia i la formació i exercici 

professional de psicoanalista. ¿Ens pots explicar quines casualitats i quines persones 
influïren en la determinació d’elegir finalment l’exercici professional de psicoanalista?

Crec que és encertada la paraula “casualitat” que situes  en el centre de la teva pregunta, 
Domingo. I és que la vida, pens jo, està feta més de “casualitats” que de “causalitats”. 
T’assegur que som més donat a creure que les coses més decisives de la  vida, més que 
cercar-les, les trobam. Me passa amb els llibres: quan vaig a les llibreries, els llibres me 
cerquen a mi més que jo a ells. És com si els llibres em diguessin: “Vull esser teu”. Jo 
simplement els trob. Ho dic perquè la feina de psicoanalista és també això: el que deim a 
Mallorca “fer-se trobadís”. De la mateixa manera, l’ofici de psicoanalista se’m va fer tro-
badís. M’explicaré: a penes ordenat capellà, i essent anomenat vicari, primer de Campos 
i després de Capdepera, no m’hi sentia del tot a gust. Saps, Domingo, era massa visible. 
En els anys 60, els capellans enviats a parròquies ocupaven un lloc molt central, havien 
d’estar disponibles a la gent i, per tant, sempre a la vista. Com dir-ho…? Tot d’una que vaig 
poder, vaig amagar-me una mica, i gràcies a l’amic Llorenç Alcina, que pel juny del 65 va 
aconseguir el permís de D. Rafael Álvarez Lara, vaig anar a Comillas de Madrid  a fer una 
llicenciatura en Teologia. A partir de llavors començ a entendre’m una mica més: el que a 

mi m’anava bé era esser mig visible i mig invisible. Esser com era, com t’acab d’explicar, 
no ho vaig cercar, sinó que se’m va donar així, trobat. Un no tria com vol esser. L’únic que 
està en les seves mans és fer reformes a la petita casa que d’ençà que un va néixer li han 
donat, li ha tocat.

“Ara ho entenc”, dirà qualsevol que conegui una mica la meva vida, s’ha fet psicoana-
lista perquè el que defineix aquest ofici és aquest caire i aquest clima: mig visible i mig 
invisible, un poc defora sí, però també dedins. Més visible que allò virtual, però no tan 
defora com anar de festa plegats. M’agrada el títol d’un llibre de poemes de Joan Margarit, 
“Misteriosament feliç”. Aquesta casualitat que jo consider el meu ofici, li dic també així: 
un misteri. Últimament vaig pensant que el darrer seminari que doni es digui “El misteri 
de les coses”, com s’anomena un llibre de Christopher Bollas, analista anglès que sempre 
he llegit amb fruïció. ¿I les persones que m’han ajudat a arribar-hi?, em demanes. També 
foren casuals, me les vaig trobar, em sortiren a camí, pur atzar… Record el Dr. Rodolfo 
Ortega - “Rudy”- que fou el meu psicoanalista, i el P. Jesús Flores, i el P. Rafael Marcos… 
Com oblidar Antoine Vergote, un psicoanalista que també era capellà, professor nostre a 
Lumen Vitae, on vaig descobrir també Françoise Dolto, en aquell temps la psicoanalista 
més coneguda de França, autora dels tres toms titulats “L’Evangeli al risc de la psicoanà-
lisi”, que tant m’ajudaren a fer el pont. Ella sempre deia que la Bona Nova de l’Evangeli 
no era: “Estimau-vos uns als altres”, sinó: “No tengueu por!” Volgué que aquestes paraules 
figurassin a la làpida de la seva tomba…

¿La teva privilegiada visió simultània de teòleg i psicoanalista ens pot consolidar la certesa 
que Déu actua encara en la nostra història? ¿És avui raonable creure en el Déu de Jesús, 
tal com ens ha dit qui és i com és, sense deixar de ser homes i dones del nostre benvolgut 
temps? ¿En la nostra societat secularitzada d’avui, ja no hi ha lloc per a la il·lusió de Déu? 

La teva pregunta em fa pensar en un escriptor que sempre he rellegit des que el vaig trobar. 
Es diu Antonio Porchia. “Voces reunidas” és un llibre seu d’aforismes al qual torn moltes 
vegades. “Dios mío, no sé si he creído en ti alguna vez, pero siempre te he amado”. Si bé 
m’agrada molt aquest aforisme de Porchia, em sent més identificat amb Carlos Pujol, de 
qui el darrer llibre, “El corazón de Dios”, és tot un testament: “¡Si pudiéramos ser como 
soñamos! Afortunadamente no nos dejas”.

Fa anys que vaig escriure un petit assaig que es titulava: “Clam per un Déu distret”. Seria 
un Déu que, a diferència del Déu que és un ull immens i ho veu tot, se sap distreure i des-
cansar tant com “disfrutar”. Vaig explicar-ho a una de les meves pacients, molt llesta ella, 
i em digué: “Jo combreg tant amb tu que vendria la meva ànima al dimoni per un Déu 
distret”. 

Assenyalaré un altre tret de la nostra societat: és “l´eficàcia”, valorar per damunt tot el ren-
diment, allò que és útil… ¿Recordes, Domingo, la insistència d’Antoine Vergote, el nostre 
professor a Brussel·les, sobre allò que ell considerava que millor definia el fenomen religi-
ós: l’Inútil? “L’inútil és l’essencial”, pintaven els joves per les parets de Brussel·les i París. 
Semblava que el Moviment del 68 i aquella Església que estava naixent es duien de la mà. 
En aquell temps les Eucaristies eren festes, i les comunitats cristianes  espais de distracció 
on la gent, a més d’obrir els ulls, es divertia ben molt. 
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Crec que sí, que en la nostra societat hi ha lloc certament per la il·lusió de Déu, sempre 
que al Déu que contagiam se’l vegi i se’l visqui com un Déu que, a més d’il·lusionat, des-
perti il·lusions. Vaig esser per aquells anys cinc vegades a Taizé, i d’allà record sobretot la 
presència quasi tangible d’un Jesús, d’un Déu ressuscitat. Allà celebràvem un home-déu, 
un Jesús que, havent ressuscitat jugava a amagar-se i ser trobat, que sorprenia els seus, i el 
veien pel sol fet que l’estimaven. 

11.  Mariano Moragues Ribas de Pina: retrobar-se amb les 
pròpies arrels després de més de trenta anys de viure arre-
lat en el Perú. (Modèlics núm. 44, pàg. 12, maig del 2017)

Hi hagué coincidència plena en el Consell de redacció a 
l’hora de proposar qui ens podria aportar la visió pròpia de 
les empremtes deixades pels evangelitzadors mallorquins a 
terres del Perú. Tots convinguérem que el bon amic Maria-
no Moragues és portador en abundància de coneixements i 
vivències personals ben singulars pel fet d’haver esmerçat 
trenta-cinc anys de la seva vida a la gent del Perú, dedicat els 
cinc anys inicials a tasques ministerials i la resta a la creació 
i gestió d’institucions innovadores en l’àmbit d’un ensenya-
ment alternatiu i en la millora de la formació dels docents.

Ordenat de prevere el 21 de juny de 1969, Mariano Moragues 
Ribas de Pina, en el mes de setembre d’aquest mateix any, 
abans d’incorporar-se a tasques pastorals de Mallorca, deci-

deix de partir com a “missioner” al Perú, juntament amb Miquel Company Bisbal, Mateu 
Ramis Cañellas i Pere Barceló Gelabert.

La vivència personal de la realitat social del Perú li genera un canvi ideològic radical i 
profund. Als cinc anys de permanència en el Perú opta per deixar l’exercici de prevere i, 
continuant l’estada en el Perú, resol dedicar-se a l’ensenyament en diferents escoles i cen-
tres de formació de mestres del Perú. El 1976 es casa amb Susana de Vivanco i d’aquest 
enllaç neixen els seus dos fills, Cristina i Mariano.

Dedica gran part de la seva tasca educativa a la creació d’una escola possible i alternativa, 
convençut que es pot fer una escola divertida, on l’aprendre sigui sobretot un plaer. Partici-
pa com a cofundador en la creació de la Institució Foro Educativo, d’àmbit nacional, de la 
Xarxa d’Educació Alternativa Escolaritzada, de la ONG Educalter i de l’escola alternativa 
“La Casa de Cartón” de Lima,de la qual en fou director durant vint anys. Aquesta escola va 
signar un conveni amb la Universitat de les Illes Balears mitjançant el qual assumeix de ser 
un dels centres de pràctiques per als alumnes de magisteri de les Illes Balears. 

L’any 2004, després de trenta-cinc anys de residir en el Perú, retorna a Mallorca amb el 
desig de retrobar-se amb les seves arrels, amb el seu món i amb la seva pròpia història per-
sonal i familiar i avui, com quan era infant, segueix jugant entretingut a fer de pagès a la 
finca de Sauma des Tresor de la vila d’Artà.

A les qüestions que li vaig plantejar, Mariano Moragues, en una conversa afable i distesa, 
va respondre amb el llenguatge planer i de genuïnes arrels pageses que el fa ser qui és i com 
és. Com a mostra, vegeu-ne alguns fragments.

Extracte de l’entrevista

Mariano, el nostre bon amic Rafel Servera, des de la seva experta i sàvia visió 
de psicoanalista, assegura que “som el nin que vàrem esser i mai arribam a ser 
l’home que el nin volgué ser.”5 Això mateix m’ha confirmat la plaent, delitosa i 
encisadora lectura del teu llibre “Veu de les arrels.” Amb precisa exactitud i ad-
mirable fidelitat, treus del teu arxiu intacte de la memòria, transcorreguts més 

de cinquanta anys, les vivències d’una infància plàcida i feliç, “els llocs, les paraules, les 
expressions...” sobre les quals ets avui aquell nin que vares ser, el fonament inicial sobre 
el qual has forjat la teva pròpia identitat. De les teves divertides contarelles històriques 
he pogut extreure les primeres preguntes. ¿Podries seleccionar, d’entre l’enorme soma-
da de fets, de llocs i de persones, allò que consideres que t’ha configurat com a persona, 
els trets més característics de la teva manera de ser i de comportar-te? 

Com deia Ortega, “jo som jo i les meves circumstàncies”. Idò sí, les circumstàncies ens 
van pastant com un llevat que transforma la farina. Sens dubte, mon pare i ma mare foren 
part essencial d’aquest llevat durant la infància, també el barri antic de Ciutat, la natura i 
la pagesia; també alguns personatges entranyables, que amb Ch. Peguy anomenaria “sants 
innocents”, gent que sense una biografia gloriosa, com la nostra estimada cuinera Magdale-
na, varen ser un exemple de fortalesa, d’autenticitat, de seny, de nua bondat... Després el 
Seminari i finalment el Perú, que va suposar una girada de capulla. 

Des del cim des d’on avui atalaies amb benignitat i serenor el teu llarg recorre-
gut vital, assenyala llums i ombres que marcaren petjada en els anys de forma-
ció i aprenentatge d’aquell Seminari nostre dels anys seixanta del segle passat. 

Abans de res he de dir que no tenc cap nafra de ressentiment de la vida de Seminari. Tot el 
Seminari el situu dins allò de “distingue tempora et concordabis jura”. Més enllà de la po-
bresa intel·lectual i pedagògica de bona part del professorat, paradoxalment per mi va ser 
un despertar l’autoestima acadèmica, perquè jo venia de ser un mal alumne de batxiller. Em 
donà els millors amics i moltes rialles. Dins la pobresa d’estímuls i d’ideologies obertes, 
vaig tenir oportunitats de creixement: prefecte, comediant-bufó, futbolista, director d’An-
torcha, cronista... No vaig aprendre mai bé llatí i vaig aprovar el grec sense saber ni tan sols 
llegir-lo; vaig aprovar filosofia i teologia, fins i tot amb qualque “meritissimus cum lau-
de”, engolint  un caramuller de bajanades, molts de sofismes i dogmes de fe insostenibles. 
Disciplines, cilicis, dutxes d’aigua freda, becades a la meditació, carretades de mongetes, 
adoració nocturna, “Juanes de los sagrarios”, processons... i altres herbes semblants no sé 
bé si serviren per res. Nou anys són molts per aprendre tan poc, i així i tot els puc comptar 
com anys de passar-ho més o manco bé.

5  Rafel Servera Blanes, Mirall de la memòria. Son Servera 1940-1950.  Editorial Lleonard Munta-
ner.   Palma 1997, pàg. 19.
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Després de cinc anys de treball pastoral a les comunitats del Perú, optes per 
deixar el ministeri i romandre en el Perú per dedicar-te a tasques pròpies de 
l’àmbit educatiu. Explica’ns les principals actuacions realitzades en aquesta 
nova etapa: la teva tasca d’ensenyament a les escoles peruanes, la formació 

de mestres, la fundació de determinades institucions i xarxes en aplicació del concepte 
d’educació alternativa. 

Des de l’arribada al Perú sempre vaig fer de mestre, era una vocació i esdevingué la meva 
professió. Vaig fer feina a molts de tipus de centres educatius, escoles de magisteri i una 
universitat i quasi sempre acabava amb el convenciment que hi havia una altra escola 
possible millor. Podria dir que nedava entre la frustració i l’esperança. Llegia molt sobre 
experiències educatives, models pedagògics i participava en tot el que es movia a nivell na-
cional en relació a l’escola. Fins que un dia vaig plantejar a la meva dona i a dos psicòlegs 
amics la creació d’un col·legi que fos una alternativa educativa al sistema escolar general 
i nasqué el col·legi “La Casa de Cartón”. 

¿Quins objectius, quin mètode i quines eren les característiques pedagògiques 
de “La Casa de Cartón”, l’escola alternativa que creares a Lima i de la qual 
fores director durant vint anys? 

Seria un poc llarg respondre amb profunditat als tres aspectes que assenyales. Miraré de 
ser sintètic. Els objectius centrals serien: 1) formació d’actituds en relació als valors que 
crèiem universals de solidaritat, la recerca de la veritat, la llibertat i la creativitat; 2) Des-
plegament de les habilitats intel·lectuals (atenció, coneixements,  comprensió, aplicació, 
anàlisi, síntesi i avaluació); 3) habilitats artístiques i físico-corporals. Un intent d’educar 
l’home integral: cap, cor i cos. Un aprenentatge actiu, constructivista, democràtic, grupal. 
Cada objectiu amb la seva metodologia específica: per les habilitats intel·lectuals, el treball 
per projectes; per les actituds, assemblees, treballar les notícies, reptes, consignes, respon-
sabilitats, auto i heteroavaluacions...; per l’art i el cos, obrir el ventall per la pràctica de 
totes les arts i disciplines corporals. Tot el maneig pedagògic embolica dins uns principis: 
l’afecte, l’exemple, l’activitat, la realitat, la democràcia, l’esperit científic, interès, possi-
bilitat i necessitat, ludisme i treball, globalització. Sent que he escapollat molt el projecte 
educatiu; la cosa mereixeria més. Pel qui vulgui aprofundir el remet al llibre “Hacia la 
Escuela Posible” on es troba el projecte complet.

¿Què es allò que has trobat més canviat del mallorquins, “presoners, tanmateix, 
de la llum i de la mar”, “illencs de cap a peus”, “feels amants de la nostra ro-
queta”, 6 i com creus que la nova mentalitat i els nous comportaments afecten 
i potser transformen la identitat pròpia, els valors característics, la llengua, la 

religiositat, tot allò que ens fou curosament transmès pels nostres pares i padrins i per la 
cultura tradicional mallorquina? 

A partir de la dècada dels 50, entre la immigració i el turisme, Mallorca sofreix sacsada en 
totes les dimensions (filosofia de vida, llengua, tradicions, menjars...) que ja no ens permet 
parlar d’una cultura mallorquina hegemònica. Avui els mallorquins de soca-rel sols som el 
55,76%, això ens diu que estam davant un pluralisme cultural que és a la vegada font de 
conflicte i d’enriquiment en una relació dialèctica. Malgrat les nostàlgies que puguem tenir 
i el sentiment d’una certa pèrdua d’identitat, aquesta és dinàmica i està feta d’ història i  

6  Mariano Moragues Ribas de Pina,  La Veu de les arrels. Editorial Moll. Mallorca, 2006, pàg.117. 

de les circumstàncies. El “siau qui sou” es va fent. Per ventura ens fa pena, però la realitat 
s’imposa i hem de pensar que la interculturalitat ens farà bé; així és l’evolució humana. 

12. Agustí Serra i Soler, el goig de viure amb salut i lucidesa 
a tocar dels vuitanta-set anys. (Modèlics núm. 45, pàg. 27, octubre de 
2017)

En el passat mes de novembre de 2018, Agustí Serra, un dels 
més dilectes amics, va assolir  feliçment el cim fascinant i 
superb del vuitanta-vuit anys en un estat envejable de bona 
salut i de lucidesa d’enteniment. D’aquest camí quasi nona-
genari, un tram de vint-i-dos anys el destinà a les tasques 
pròpies de l’ofici de prevere, ministeri que, juntament amb 
dotze condeixebles més, obtingué de les mans del bisbe Jesús 
Enciso el 29 de juny de 1959. Un altre llarg recorregut de  
més de quaranta anys l’ha dedicat als quefers i responsabili-
tats familiars i a la cura de la parella, dels fills i dels nets. Mai 
no se n’amaga de  dir i manifestar  amb orgull i sense ambi-
güitat que ell és un “prevere casat”, que el fet de ser dispensat 
d’exercir el ministeri i del vot de castedat no el desposseeix 
de la condició de ser prevere. Al llarg de la sincera i exten-

sa entrevista fa bon recompte dels singulars viaranys trescats i assenyala detalladament 
aquells fets que ha viscut amb més reeiximent i complaença durant aquest llarg recorregut 
de la seva vida. Us oferim alguns fragments perquè en pugueu tastar l’atraient singularitat 
i us faci ganes de llegir íntegrament la totalitat de l’entrevista. 

La vostra estada a Campanet coincideix feliçment amb el retorn a la vila nadi-
ua del nostre gran creador literari Mn. Llorenç Riber, amb el qual vàreu poder 
conviure el dos darrers anys de la seva vida i compartir les últimes hores de 
la nit abans de morir l’11 d’octubre de 1958. Explicau-nos com vàreu viure 

aquesta afectuosa proximitat amb el geni i com era Llorenç Riber en el transcurs del fer 
i desfer de cada dia.

Mira, don Llorenç Riber no em va prendre com un intel·lectual ni em tenia dins ca seva 
per parlar de la seva intel·ligència, sinó que em tractava com un pare que té un fill a casa i 
li mostra no allò que les coses contenen, sinó allò que signifiquen per ell: el quadre aquest 
me’l va regalar tal amic, això m’ho ha donat aquesta persona, jo vaig fer això per tal mo-
tiu...

Et contaré dos fets que guard amb bona recordança. Era habitual que el rector i jo allargàs-
sim les vetlades divertides amb homes i joves a vegades fins a les dues de la matinada. A 
les cinc i mitja del matí m’havia d’aixecar per anar a dir la missa de les sis. Un dia el rector 
va venir a ca nostra a despertar-me per anar a cercar pomes, em vaig aixecar de pressa i 
de cop vaig caure desmaiat. Ho va saber don Llorenç i el vespre em va enviar una nota, la 
guard encara, en què m’explicava que el que havia tingut era una lipotímia. I m’afegia la 
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definició oficial que de tal incident en fa la Reial Acadèmia de la Llengua.

En un 28 d’agost, dos mesos abans de morir, don Llorenç, cosa que no havia fet mai amb 
ningú, vingué a felicitar-me havent de baixar una empinada costa per arribar a la casa on 
celebràvem la festa. Va estar amb nosaltres tot el vespre i va fer bona amistat amb la meva 
cunyada Francisca.

El dia 9 d’octubre de 1958 moria a Castel Gandolfo el papa Pius XIIè. L’endemà, el rector 
i jo anàrem a veure don Llorenç que es trobava a ca seva, malalt. Li comentàrem la mort 
del papa i, fent broma, li dèiem que mai no ens farien papes. Mentre érem amb ell, vingué 
el metge. Entre altres coses, li va dir: don Llorenç, convé que es vagi fent a la idea que se 
n’ha d’anar al cel. Don Llorenç va contestar: Com pot ser això, sap que en tenc encara de 
coses per fer. Don Miquel va acompanyar el metge a la sortida de casa. Jo vaig quedar tot 
sol amb don Llorenç i em va dir: s’acosti, vicari. M’agradaria molt confessar-me perquè, 
segons ha dit el metge, m’arriba l’hora de morir. I es va posar a plorar. Com pots suposar, 
va ser una darrera conversa molt guapa. No sé si faltaré al secret de confessió, però jo no 
vaig sentir que don Llorenç es culpàs de cap pecat. Tot i això, li vaig donar l’absolució.

És sabut per molts del nostre entorn que la  proximitat i privilegiada relació, 
vostra i de la família, amb el bisbe Teodor Úbeda, tant abans com després de 
deixar el ministeri, es pot qualificar de fraternal més aviat que de simplement 
amical. ¿Quina és la imatge i la recordança que en guardau de l’estimat bisbe 
Teodor?

Et puc dir que amb el bisbe Teodor no vaig tenir cap altre privilegi que el privilegi d’esti-
mar-nos. Ens estimàrem molt. Si ell hagués estudiat a Mallorca, tots dos haguéssim estat 
condeixebles. Per ventura, allò que va fer que el bisbe em miràs amb uns ulls diferents va 
ser el fet que, casualment o no casualment, va tenir un conviure molt freqüent amb mi a 
Fornalutx. Quan va venir a beneir la campana, en Joan Bestard em va contar que, des de 
dins el cotxe quan se n’anava, el bisbe havia comentat: mai havia vist un rector tan aferrat 
a un poble ni un poble tan aferrat a un rector. Tal volta aquest conviure freqüent va fer que 
em tingués com a tan bon amic. I jo, que tenc aquest caràcter una mica infantívol, pens que 
va fer que ell, no que em tractàs amb privilegi, sinó que pogués anar a ca seva com si anàs 
a veure un amic. La darrera vegada que vaig anar a parlar amb ell, un any abans de morir, 
tots dos asseguts, ell fumant i en aquella ocasió no em va convidar, me va dir: mira, Agustí, 
em dones un gran disgust quan em dius que vols tornar amb la família a viure a Fornalutx. 
Allà, ja ho saps, sofriràs molt. Jo li vaig respondre: no sé si sap que jo dic arreu, arreu, 
que l’estim molt. Ell em contesta: idò demana a tots els amics que m’envolten, pregunta a 
n’Andreu Genovart què dic jo de tu. Tots et diran lo mateix que tu m’has dit.

Heu manifestat sovint sense ambigüitat que sou “un prevere casat”, que el fet 
de ser dispensat d’exercir el ministeri i del vot de castedat no us desposseeix de 
la condició de ser prevere per haver rebut de mans del bisbe l’ordenació sacer-
dotal. ¿Considerau incoherent l’actitud de l’Església respecte a la sexualitat 

humana i a la imposició obligatòria del celibat dels qui són ordenats de preveres?

Pens que l’Església hauria de fer un Any Sant, o tal volta  un Segle Sant, única i exclusiva-
ment per demanar perdó a tot el món per haver-se posat ella, com si fos Déu, a proclamar 
que, si no m’obeïu, anireu a l’infern. Crec que hauria de fer un Any Sant demanant perdó 

cada dia, reconeixent que és egoista, que ha mentit, que ha fet mentir Déu perquè cada 
cosa, la gola, els confessionaris, la missa, el pa de l’Eucaristia que no és més que un símbol, 
el coratge de perdonar els pecats i la necessària absolució abans de morir per no anar a l’in-
fern. Quants se n’han anat amb por a l’altra vida a causa de l’Església. Quants de fills, tant 
els teus com els meus i tants d’altres, que fan un bé immens a la societat, no existirien si 
haguéssim estat obedients a les normes de l’Església. Avui l’Església, a causa del seu ego-
isme i del mal govern, està entre l’espasa i la paret. No sap com sortir-ne: la gent continua 
sense creure en ella, tant si es contradiu com si se’n penedeix. L’Església no ha estat la veu 
de Déu, ha esta la veu d’ella mateixa. Crec que avui el gran sofriment del nostre bisbe i de 
tots els bisbes que en són conscients, és el seu personal turment. El papa té tants enemics 
com en teníem nosaltres temps abans. 

Jo no vull parlar malament de l’Església perquè si som el que som és gràcies a l’Església. 
Has sentit que primerament he posat els meus professors a les altures; però no record que 
els meus professors en el Seminari ens parlassin de tot això. Record una cosa: que el pare 
Munar, quan havíem de parlar, en llatí, del matrimoni, del sexe i d’aquestes coses més de-
licades, ens deia: llegiu-ho vosaltres mateixos. I no en parlàvem. 

Reunió de condeixebles

Dia 18 de juny de 2019, 

a les 11:00 h.

a Monti-sion de Porreres
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En aquesta secció de Taula Rodona que es va iniciar al número 31 de la revista Modèlics i 
modelicons, hi trobareu el contingut dels temes desenvolupats a les trobades, gràcies a les 
persones convidades pels membres de l’equip de Redacció. 

Només en tres ocasions no hi ha hagut trobada presencial, sinó que s’han remès unes 
qüestions a diverses persones sobre el tema a exposar, que han respost i s’han adjuntat, 
constituint la Taula rodona, que malgrat no fos presencial, sí que aportava les reflexions 
personals que enriquien el tema. 

Un cop elegit el tema per l’equip de Redacció, s’elegien les persones que es consideraven 
aptes i preparades per assistir a l’encontre. Se’ls convidava, sempre sense cap compromís 
i acceptant la invitació de manera totalment lliure. D’aquestes persones en trobareu una 
petita autobiografia de cadascuna, al principi de cada Taula rodona, al número corresponent 
de la revista.

Els llocs de trobada han estat diversos: Residència sacerdotal de Sant Pere i Sant Bernat, 
Seminari Nou, Parròquies de Sant Alonso, Verge de Montserrat, Binissalem i a can Toni 
Perelló a Portocristo. 
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(A càrrec de Jaume Gual Mora)
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En aquest treball he anat extraient part de les aportacions de tots els participants. Així 
i tot és recomanable, per poder rebre una informació exhaustiva del que fou cadascuna 
d’aquestes trobades, la lectura total que està recollida a cada numero de la revista. 19 taules 
rodones (16 de presencials i 3 en respostes per escrit) que van del número 31 al número 49 
de la revista. 

EXTRACTE DE CADA TAULA RODONA.

LA SCHOLA CANTORUM I LA MÚSICA EN EL SEMINARI.

Joan Parets: Mn. Antoni 
Pont i Llodrà fundà la Ca-
pella de Manacor. Podem 
dir que gràcies a ella ten-
guérem la Schola Cantorum 
del Seminari. Mn. Antoni 
Pont, volia quedar a Mana-
cor, però allà li feien la vida 
impossible. Va tenir desavinences fortes amb el rector Rubí, un home mal de tòrcer i de 
gran influència. Però, recolzat per Mn. Antoni Maria Alcover, passà a la Seu i allà fundà 
la Nova Capella de la Seu, dins de les noves pautes marcades pel Motu Propio de Pius X. 
D’aquesta Capella en fou el director. La Schola Cantorum del Seminari es va fundar per 
cantar a la Seu.

Tots els presents convenen a pensar que l’etapa de D. Bernat Julià no fou la millor de la 
Schola. Creuen els presents que una de les etapes millors fou quan en Miquel Pons i en 
Toni Perelló n’eren els responsables.

Miquel Pons: ¿No vos recordau que a un certamen, que sempre venia el bisbe, en el seu 
parlament de cloenda de l’acte, ens va dir: “Los cantores bien, pero cantais como canó-
nigos y yo quiero que canteis como monjes? Estamos de acuerdo con D. Pedro (Sureda) y 
vendrà un monje para enseñaros a cantar bien”. Així naixeren els cursos que el monjo P. 
Miquel Estradé va donar al Seminari. 

Més endavant, a un acte que vàrem fer per concloure el curs primer que ens va fer el P. 
Estradé —en va fer un parell— la Schola va cantar unes peces de gregorià, dirigida pel P. 
Estradé i també cantàrem dues peces en basc dirigits per n’Echave. El bisbe, que hi era, 
quan va haver acabat digué: ”Ahora ya cantáis como monjes”.

Toni Perelló: Ara vos contaré una altra història que també té a veure amb la música. Vos 
ne recordau que quan es va morir el bisbe Enciso i va venir un altre bisbe, al cap d’un any 
va deixar de venir el P. Estradé, i ens va reunir el rector, parlant de les cèlebres ventades de 
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la Domus —aquest nom es donava al lloc on residien els diaques ubicat a sobre de l’entrada 
principal del seminari nou—. Les cèlebres ventades de la Domus provenen del P. Estradé. 
Ens va fer alguns retiros que varen originar les ventades.

CRISI EN EL SEMINARI I/O CRISI DE SEMINARISTES. 

Joan Escanelles: El que passà a final del curs 1967-68 manifestava un dinamisme congri-
at de molt enrere. L’optimisme extraordinari viscut diàriament arran del Concili Vaticà II, 
a partir de 1962 fins a 1965, 
era contrarestat amb pessi-
misme, també jorn a jorn, 
en considerar l’aparença 
d’immobilisme (1965-1967) 
com a anti-signe.

En la convivència d’agost 
(any 1965), m’havia des-
concertat un discurs del rec-
tor Sureda. Tenia gruix patètic i simulació o fingiment d’esperança. Les comparacions, era 
estrany, alarmistes: que si un vent arrauxat, que si uns fonaments sòlids, que amb tota la 
venteguera, el seminari resistia, que si la lleialtat a Pere de Roma o al bisbe diocesà, que 
si la garantia de l’obediència.

En l’acte literari musical de la Puríssima, desembre del 65, reblava la intervenció, amb 
l’agraïment públic llegit en castellà, “Señora, por tan grande favor”, l’empara d’ella 
contra la ruïna. Aleshores no ho vaig entendre, necessitaria uns bons anys. Em fa que don 
Pedro tenia seny agut o profecia d’inspiració. Va ser acomplerta. Una bufada s’enduia les 
vocacions, massivament. Era real, si no visible: el projecte s’esbucava. Ell no assistiria, de 
poc, a la caiguda, que seguia, paradoxalment, el rastre d’una glòria fresca. Renunciava, 
l’home, el 1968, dimissió piadosament acceptada.

Jaume Mas: Record que en Joan Planas ens contava que el dia de l’Assumpta de l’any 
1968 va dir l’ofici al Seminari don Guiem Fiol que era el Vicari General del Bisbe don 
Rafael Alvarez i que a l’homilia va parlar de la renovació del Seminari i que si feia falta 
hi hauria renovació de l’equip dels superiors del Seminari Major.

Llorenç Lladó: Fou així que el curs 1968-1969, sense despedir-nos del Rector, dels supe-
riors, del majordom, dels directors espirituals... ens reben uns nous personatges, alguns 
coneguts per nosaltres: don Pau Oliver, rector; don Manuel Bauzá, superior dels teòlegs; 
don Joan Caldentey, dels filòsofs; don Bartomeu Fons, majordom.

Bon record tinc de l’empenta que Mn. Manuel Bauzà, que venia d’Alemanya, donà als 
estudis de Filosofia i, sobretot de Teologia. Aquest curs, 1968-1969, amb el nou equip de 
Superiors, començaren nous professors; alguns diocesans, com D. Pep Roig, dels Teatins, 
dels SS.CC., dels Franciscans, dels Paüls... S’havien començat a posar, amb l’empenta 
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d’en Manuel i la “política” de don Pau Oliver els fonaments per a la constitució del CESE 
(Centro de Estudios Superiores Eclesiásticos).

Amb el canvi, també canvià la nostra indumentària, dins el Seminari. La sotana o el bave-
ro llarg i negre, de Jaulent, es va retirar. Vestíem normals. També un règim nou porta pro-
blemes i tensions; amb expulsions i solidaritats de diferent categoria. Alguns protestàvem 
i fort discutint les decisions dels superiors i adoptant actituds i determinacions. Algú partí 
a casa seva, qualcú a la Sapiència... la bona harmonia havia durat poc.

Segons el resum estadístic que va presentar en Tomeu Moll en aquest mateix número 32, 
pàg. 77, entre el curs 1967-1968 (darrer del rector Sureda) i el següent, el nombre d’alum-
nes del Seminari Major descendeix de cop de 153 a 93. Un 40% en un any! Mai de la his-
tòria es devia haver donat un fet com aquest.

 L’INSTITUT APOSTÒLIC JUNÍPER SERRA (I.A.J.S.).

Abans de l’explicació d’al-
guns continguts de la Taula 
rodona, tal com figura a la 
revista, convé tenir presents 
algunes notes referides a la 
gènesi de l’IAJS.

El butlletí del bisbat de Ma-
llorca del mes de desembre 
de 1959, publicava la Pastoral del Bisbe Enciso, “Fundando en la Diócesis el INSTITUTO 
APOSTOLICO JUNIPERO SERRA. Dado en Palma en la festividad de la Inmaculada 
Concepción de María Santíssima del año 1959” (Butlletí del Bisbat de Mallorca, desembre 
1959, pàgs. 3-9).

El seu àmbit d’actuació tenia una doble vessant: l’americana i la insular. A Amèrica en 
formaran part, sacerdots, comunitats religioses femenines, comunitats d’instituts seculars 
femenins i missioners seglars.

A Mallorca integraran l’Institut els sacerdots i els seminaristes que es preparen per anar 
a Amèrica; els membres de comunitats religioses o instituts seculars que amb el permís 
dels seus superiors es preparen per anar a Amèrica; els seglars que es preparen per anar a 
Amèrica.

L’IAJS al Seminari, pel que s’ha pogut indagar, sembla que fou creat pel rector, don Pedro 
Sureda, el dia de Sant Joan, 24 de juny, de 1961.
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En principi es regia pel que anomanaren “Directorio”, que realment era un “Reglament de 
funcionament”, ja que posteriorment (datat a 8 de desembre de 1965), apareix l’anomenat 
Directorio, que comprèn el contingut ideològic i doctrinal per a la formació dels membres 
de l’Institut.

Què diuen un i altre Directorio (Reglament)?

“El grup de seminaristes de l’IAJS està orientat a formar sacerdots diocesans amb esperit 
catòlic i sense restriccions de fronteres humanes. Preparar el membre del grup per accep-
tar, amb elegància espiritual, qualsevol objectiu que assenyali la jerarquia.

L’ingressat observarà:

a) Summa discreció en tot el referent al grup.

b) Esperit de compenetració amb tots els del grup.
c) Obediència al “servus” (responsable elegit pel rector i ajudat de l’altra figura el 
“socius”), en tot el que disposi, i amb el qual tindrà unes quantes xerrades abans de 
l’ingrés.
d) Una constant cura en conrear, perfeccionar una sèrie de virtuts, per exemple: opti-
misme, senzillesa, obediència, austeritat, caritat i tot el que elles mateixes suposen”.

Quina relació té la creació feta pel bisbe Enciso, el desembre de 1959 de l’IAJS amb el 
que es posà en marxa al Seminari l’IAJS dels diaques i seminaristes teòlegs?

Joan Bauzá: Pens que el que nosaltres dèiem en el seminari IAJS és el contrari de l’ofici-
al, que va posar en marxa la Pastoral del bisbe Enciso. 

L’IAJS del Seminari era clandestí, era una cosa que se sabia que existia però que no se’n 
podien donar massa explicacions perquè hi havia un sigil, no sacramental però sí insti-
tucional, perquè allò... si una cosa crec que després d’haver viscut hem definit l’Institut 
com un “estat dins un altre estat”, “una església dins una altra església”, “un seminari 
dins un altre seminari”. Aleshores l’explicitació textual d’aquest Institut dins el Seminari 
ha de ser necessàriament pobra, però amb cert contingut perquè lo que deim Directori és 
ample i està ben fet en consonància a la persona que el va fer. No cerquem però documents 
publicats enlloc, així com en el de la diòcesi sí.

Toni Perelló: Pel que jo sé, aquesta ideeta de don Pedro de fer un institut a dins un insti-
tut, com molt bé ha explicat en Joan, no la va fer degut al que s’havia creat, sinó que ell, 
a totes les parròquies on va estar, va fer el mateix. A Manacor, a Santanyí, a Santa Creu, 
va fer això.

Jo l’únic que vaig percebre és que don Pedro a tots els que despuntàvem per una cosa o 
l’altra en el Seminari els volia tenir devora ell, els volia comandar directament al marge 
dels superiors, ho volia tenir tot controlat. Hi havia superiors que estaven en contra d’ai-
xò; a un el vos puc anomenar, don Guiem Payeras.
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Cil Buele: Vosaltres apuntau a controlar la gent que per ventura podia tenir una certa im-
portància o influència dins el Seminari, però jo crec que era la seva tècnica per controlar 
tot el Seminari, tot, a través d’un grupet que fes allò que ell creia que havien de fer. A més, 
amb plena convicció de controlar la consciència que és el més fort que hi pot haver.

Quan, com i per què desapareix l’IAJS del seminari?

Cil Buele: Va arribar un moment, quan jo era “servus”, que veia que allò no acabava de 
ser el que jo creia que havia de ser. Veia que allò era, com he dit abans... em va parèixer 
que era una manipulació de don Pedro. Vaig creure que jo no havia de contribuir a això. 
Davant el fet, vaig fer una proposta a don Pedro. Era quan hi havia tot el tema de les ven-
tades, la connexió amb Catalunya, les jornades que es feien a la Colònia de Sant Pere, etc. 
Vaig proposar que es convocàs una reunió de l’Institut i que la reunió servís perquè la gent 
que hi aniria seria la que volia continuar i la gent que no hi aniria amb això es donaria 
per fet que es donava de baixa.

Ell hi va estar d’acord, ja que al que proposava el “servus” mai deia que no. A mi mai em 
va dir que no a res, vaig començar a creure que comandava més que el rector.

La reunió es va fer... i el primer que no hi va anar vaig esser jo, no m’hi vaig presentar; 
sense que ho hagués comunicat a don Pedro. A partir de llavors a tots els que deixàrem 
d’anar-hi el rector ni ens saludava, ni ens deia res. Això va ser una bomba dins l’Institut, 
de tal manera que només en quedaren cinc o sis i va seguir com a “servus”, crec que va 
ser en Miquel Gual.

ELS “BALARRASSES”. 

¿Quin motiu o causa vos 
va empènyer a entrar al 
Seminari a la vostra edat 
quan ja havíeu passat part 
de la vostra joventut?

Jaume Sancho: L’experi-
ència d’uns i altres era molt 
diferent. Depenia molt d’on 
procedies, del món dels 
“Cursillos”, d’altres ambients, etc. és a dir, de distintes experiències viscudes. Per això 
també cadascú encaixava al Seminari de diferent manera. Com exemple són ben diferents 
les circumstàncies que va viure D. Pau i les de n’Alfred Miralles.

Pau Oliver: Nosaltres som l’Antic Testament: en temps nostre no deien Balarrasses, ja que 
aquesta denominació va sorgir arran d’una pel·lícula, ens deien “viudos”. Sempre s’ha 
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donat aquest fenomen, jo he conegut capellans que varen entrar al Seminari amb carrera, 
qualque periodista, qualque misser.

A mi no em preocupava del que trobaria dedins; el que tenia clar era la meta on volia arri-
bar. Realment em varen sorprendre moltes coses del Seminari; vosaltres ara parlàveu d’un 
món tancat, però teniu en compte que el meu món de Seminari comparat amb el vostre era 
encara més diferent i més tancat. Ni els superiors tenien clau del Seminari, la tenien el rec-
tor i el porter. La gent no podia passar de l’entrada que hi ha, passada la porta principal. 
El segon any que jo vaig estar allà, per primera vegada, varen deixar passar les famílies el 
dia de la Càtedra de Sant Pere en el pati i a la capella. Les altres visites es feien asseguts 
a un banquet que hi havia a l’entrada.

Era escandalós que quan ja et deixaven estar a un quarto tot sol, teníem un forat a la porta 
que només el podies tapar el vespre i el superior podia guaitar en qualsevol moment.

Pere Barceló: Nosaltres no teníem un forat a la porta, els superiors no miraven per un 
forat, però entraven, sense tocar mai, a la nostra habitació i això a qualsevol hora.

Alfred Miralles: Jo vaig entrar en un moment quan ja s’ensumava el canvi al Seminari; 
jo no n’era conscient. Entrava a un Seminari que es trobava a un punt d’inflexió i de canvi. 
Un rector Sureda que l’any que jo vaig entrar havia decidit estirar les riendes, assegurar 
tot el poder, i ho havia fet decidint que un superior del Seminari menor, Baltasar Soler, pas-
sàs a fer-se càrrec dels més grans, balarrasses i filòsofs. Això era una estreta molt forta, 
perquè D. Baltasar Soler, me’n vaig donar compte quan vaig entrar, a més de ser un home 
no massa brillant, era d’aquells de bastonada i “tente tieso”.

Com encaixàreu amb els vostres condeixebles?

Alfred Miralles: Jo no em vaig adjuntar al que seria el meu curs fins a primer de Teologia 
i no va tenir res d’especial.

Pere Barceló: Jo em vaig trobar molt malament, em vaig trobar tancat. Jo tenia tan clar 
que havia de salvar ànimes, tenia molta força i allò em va aguantar. Jo em vaig trobar molt 
estrany.

Gaspar Aguiló: Jo en el Seminari m’hi vaig trobar bé a temporades. Quan vaig entrar 
havien canviat el rector que era D. Francisco Payeras; un home que per jo va ser un pare, 
no sé per què, però així el tenia.

Va sorgir un grup que no estàvem d’acord. Teníem com el nostre fort les cartes de Sant 
Pau. Per reunir-nos i comentar-les ens n’havíem d’anar a les dutxes. Era un equip de per-
sones de distints cursos, però ens unia la contestació, conscient o inconscient, contra el 
que hi havia llavors en el Seminari. Ens ho passàrem malament; en Reus ens va amenaçar 
i tot. En temps de les convivències d’estiu, nosaltres ens n’anàvem a Banyalbufar.

Més endavant, quan es varen obrir els ulls dels condeixebles, llavors em digueren: “Gas-
par, tenies tota la raó”. Els menjaven el coco. Que teníem la raó era de sentit comú, però 
llavors era una rebel·lió.
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EL  PONTICIFI  COL·LEGI  LUL·LIÀ DE NTRA. SRA. DE LA 
SAPIÈNCIA

Amb D. Bartomeu Vaquer, 
que no hi pogué assistir, ten-
guérem una trobada amb ell. 
Les seves respostes estan in-
closes a la Taula rodona.

Fundació de la Sapiència.

Paco Suárez: El fundador de la Sapiència fou Mn. Bartomeu Llull (Palma, 1565-1634), 
Canonge Penitencier de la Seu de Mallorca. La Butlla de fundació fou concedida el 6 
d’octubre de 1629 pel Papa Urbà VIII. Dia 1 d’octubre de 1635 entraren els sis primers 
col·legials.

Guiem Bonet: El fundador era fill de Joan i Catalina. El seu pare i germans es dedica-
ven a adobaria de pells; en aquell temps les pells eren molt apreciades i això va fer que 
aconseguissin una gran fortuna. Va fundar les Minyones. Va ajudar a diferents convents de 
monges: Les Tereses, La Concepció, Monges Jerònimes d’Inca. Fou promotor i protector 
de la nova església de Lluc. Va aportar ajuda en la construcció i ornamentació de la Ca-
pella del Beat Ramon de Sant Francesc de Palma (1600-1611). Fou protector del Col·legi 
de Cura. Fundà el Col·legi de la Sapiència per ajudar a estudiants pobres.

Algunes particularitats de les Constitucions.

Pere Orpí: Les Constitucions estaven en llatí i en moltes coses eren molt meticuloses. 
Deien que havien de tenir almanco 18 anys per entrar allà, és a dir, que tenguessin conei-
xement; només podien estar allà per espai de vuit anys. Hi podia haver 12 col·legials “et 
unus cocus” (cuiner).

Toni Sastre: El rector havia de tenir vint-i-quatre anys, i podia ser elegit tres vegades.

Paco Suárez: Les Condicions per entrar a la Sapiència a mi em varen xocar molt. A més 
dels devuit anys no podien ser descendents de jueus. Havies de voler ser capellà, sinó, et 
castigaven a haver de tornar totes les despeses ocasionades de la teva estada allà. Una 
altra clàusula era, ho deia molt dissimuladet, no ser fill natural. Em va xocar el que deia 
dels descendents dels jueus, però després em vaig enterar que els canonges també tenien 
aquesta mateixa clàusula per ser canonges, no podien esser-ho els descendents dels jueus.

Pere Orpí: Està ben especificat a les Constitucions els moments en què es jurava, amb vot 
secret: A l’elecció dels que se presenten a oposicions, elecció del “melior et habilior”, per 
esser col·legial, i dels càrrecs principals. Jurament dels elegits de fidelitat al Col·legi. El 
text del jurament dels que votaven estava en llatí, que traduït diu: “Pos per testimoni Crist, 
el Senyor, que és el qui m’ha de jutjar, que elegesc aquell que segons Déu consider que ha 
d’esser elegit, d’acord amb les Constitucions del nostre Col·legi. Que així m’assistesqui 
Déu i aquests sagrats Evangelis.”
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Per què decidíreu anar a la Sapiència?

Paco Suárez: A Palma a ca meva estàvem en el Coll d’en Rabassa i un dia va venir a veu-
re’m en Jaume Santandreu i em va proposar anar a la Sapiència.

Toni Sastre: En el Seminari va començar una època de molta crisi. Jo tenia amics a la 
Sapiència, en Joan Martorell, en Godino, en Simó Coll, que era de Selva, en Climent 
Obrador d’Artà. Tots em feien enveja, veure com vivien i la llibertat que tenien. Quan feia 
vuitè vaig saber que hi havia oposicions i vaig tenir ocasió de presentar-m’hi i vaig entrar. 
Em vaig sentir una persona lliure, amb un ambient extraordinari.

Pere Orpí: En el Seminari vaig tenir problemes amb el rector Payeras, amb lletres de can-
çons que vaig haver de modificar de cap a peus. Això em va molestar, a més que m’obrissin 
les cartes no ho podia entendre a la meva edat, a més que t’imposassin certes coses que 
considerava fora de lloc. Per això quan em varen proposar per anar a la Sapiència, em 
vaig presentar i vaig entrar. Entrar allà per mi va ser retornar al temps anterior a la meva 
entrada al Seminari, a sentir-me lliure, ets més tu, pots actuar com a persona. Per jo va 
ser com una alliberació.

Relacions de la institució amb el bisbe i amb el Seminari.

Bartomeu Vaquer: No hi havia cap dependència jurídica entre la Sapiència i el Seminari. 
Anàvem a classe al Seminari, però curiosament, a l’hora de fer “recreo”, anàvem a fer-lo 
a la Sapiència. Sé que quan anaven a classe al Seminari nou, feien el “recreo” amb els 
seminaristes. Quan jo estava a la Sapiència només hi havia, davall davall, algun recel 
per part dels superiors del Seminari en relació a la Sapiència. Ens consideraven alumnes 
externs i ens obligaven a dur la beca per distingir-nos dels alumnes interns del Seminari.

Relacions amb els antics col·legials.

Paco Suárez: La relació entre els col·legials i els capellans sapientins, era constant i molt 
cercada per les dues parts. Molts capellans, tant de la Part Forana com de Ciutat, avisa-
ven amb freqüència que venien a dinar amb nosaltres i així ho feien. I moltes vegades, si 
les circumstàncies ho permetien, allargàvem la sobretaula. En ocasions tractant de temes 
seriosos, però també hi havia dies fent bauxa d’allò més divertit.

Finançament econòmic.

Paco Suárez: El col·legi de la Sapiència en principi se sostenia d’acord amb un fideïcomís 
patrimonial sobre el testament del fundador que garantí durant molts d’anys el funciona-
ment de la institució. En el nostre temps aquestes rendes ja s’havien esgotat. De l’antic 
patrimoni del fundador tan sols restava l’edifici del col·legi que dona a la placeta de Sant 
Jeroni, al carrer des Botons i al carrer del Temple.

De col·legi la Sapiència a Seminari Major.

Guiem Bonet: Una de les causes va ser la manca de vocacions: Varen començar a desfilar. 
Els dos darrers que es varen ordenar varen ser en Pere Mascaró i en Miquel Garau; els 
altres se n’anaren, el darrer que va quedar va ser en Toni Sastre.
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La mateixa comissió que s’havia format de D. Bartomeu Martorell, D. Bartomeu Vaquer, 
D. Pep Roig, més en Manuel Bauzá i en Sebastià Mesquida (els tres primers tenien veu 
activa i vot, els altres dos només veu consultiva i no tenien vot) es va reunir i per acord 
d’aquesta comissió en Toni Sastre em va donar les claus de la Sapiència, dia 4 d’octubre 
de 1973. Jo vaig tenir por perquè en un casal tan gran jo tenia tota la responsabilitat de 
les claus (arxiu, biblioteca, la caixa forta, etc.)

Abans d’acabar, els presents fan una anàlisi del que va passar i es varen copsar diferents 
opinions sobre la desaparició del Col·legi de la Sapiència i el que fou el seu futur.

EL SEMINARI MENOR.

No es va fer una Taula rodona amb convidats presents. Es demanà, en un article a quatre 
persones, sobre diferents aspectes de la vida en el Seminari Menor: Antoni Salas (l’esport); 
Antoni Bennássar (l’espiritualitat), Jaume Gual (la disciplina); Miquel Gual (els estudis)

L’esport.

Toni Salas: La primera pregunta és demanar si en el Seminari Menor es practicava esport 
o no. La resposta és que sí, encara que d´una forma un poc desordenada. Així, quan hi 
havia un recreo d´una hora o més, sempre hi havia qualcú que treia el balón i… a jugar a 
futbol s´ha dit! No cal recalcar que, d´una manera molt anàrquica, és a dir, molts contra 
molts, fins que es va començar a parlar de fer equips per cursos i fins i tot… amb un àrbitre 
i un siulet.

Un punt d´inflexió, sens dubte, pel que fa al desenvolupament de l´esport va ser l´arribada 
d´un militar retirat, Sr. Caldentey, que li dèiem en “Musculitos”, que havia estat capità i 
que va venir i va tenir una gran idea de modernitzar l´esperit esportiu dels futurs capellans, 
i ho va aconseguir. Ens donava conferències explicant els grans avantatges de l´esport, se 
va involucrar molt en la construcció de la pista d’atletisme i va aconseguir que els militars 
ens donassin cendra (vàrem aprendre que per córrer va millor damunt cendra que damunt 
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terra o ciment) i també el mateix transport amb els camions militars. Els seminaristes fè-
iem de peons, omplint i buidant sacs i senalles, lo qual era tota una distracció monumental.

Practicàvem els esports següents: 

Futbol: equips de selecció per curs, Secció Menor contra Secció Major i Selecció de 
Seminari Menor per els tornejos triangulars.
Atletisme: participació en les Olimpíades i entrenaments (molt d´entrenament), salt 
de pèrtiga i d’altura, tir de pes i de disc, etc. 
Gimnàstica: en equip com a preparació per fer demostracions els dies assenyalats.
Voleibol: participació en les Olimpíades i tornejos triangulars.

L’espiritualitat.

Antoni Bennasar: Començaré per descriure què entenc per espiritualitat. La perceb com 
el motor generador i inspirador d’una manera de viure. Allò que provoca una determinada 
conducta. Podríem dir que és la filosofia que il·lumina i condiciona una vida.

En el Seminari quasi tots els actes comunitaris havien de ser realitzats dins un marc de si-
lenci: quan menjàvem, en el dormitori, fins i tot quan ens desplaçàvem d’un lloc a un altre, 
encara que aquest fos al pati hi anàvem en fileres i en silenci.

El dia estava farcit d’actes de pietat. Tot just aixecats, un oferiment de tots els actes del 
dia; ja a la capella, mitja hora de meditació (nosaltres no sabíem què era meditar); des-
prés venia la Missa; al migdia lectura espiritual; visita a la capella després de dinar; 
visites durant els esplais (aquestes eren opcionals, però aconsellades); rosari a la tarda; 
pregària abans de les classes (en llatí, per suposat); examen de consciència a la nit.

Una altra cosa a considerar eren els lemes que ens proposaven. Un dels que record més 
era el de “viure en gràcia”, lema que crec que provenia dels cursets de cristiandat. Aquest 
lema significava no consentir mals pensaments ni actes que anassin contra el sisè mana-
ment de la llei de Déu. Hi havia una patent maximització dels aspectes sexuals fins a uns 
límits insospitats.

La paraula expulsió tenia una forta connotació. El pitjor que podia succeir era una expul-
sió perquè això suposava deixar de pertànyer al grup dels escollits. 

Disposàvem de moments efectius de conscienciació de les metes. Estic parlant dels re-
cessos mensuals i sobretot dels exercicis espirituals anuals, realitzats en complet silenci. 
Quants de propòsits emanaven d’aquests dies de reflexió o de mentalització!

La disciplina.

Jaume Gual: La disciplina mai no s’ha d’entendre com un fi en si, sinó com un mitjà per 
ajudar l’infant a ser capaç de dirigir la seva vida i poder aconseguir la felicitat. La disci-
plina constitueix un aspecte fonamental en la formació integral de la persona.

La disciplina no és una restricció arbitrària de la llibertat i de la responsabilitat per part 
d’una autoritat, és un camí per saber fer bon ús de la llibertat.
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La disciplina ens ajuda a desenvolupar la consciència, la veu interior que és la guia per 
prendre les nostres pròpies decisions i controlar la nostra conducta, triant fer el bé i evitar 
el mal, d’una manera habitual i ferma.

El que més ens feia patir, així record que ho vivia i sentia jo, era la possibilitat, molts de 
cops presentada pels nostres superiors com una amenaça, de la possibilitat que ens expul-
sassin del Seminari.

Aquesta por i temor per l’expulsió era el que ens movia en les nostres actuacions i com-
portament, més que la convicció de formar-nos en el nostre caràcter i enriquir la nostra 
personalitat amb l’ajuda dels nostres formadors, als que temíem i no tractàvem, només 
quan els prefectes ens enviaven a besar la mà abans d’anar a dormir per qualque malifeta, 
que vist des d’ara mai no arribava a la gravetat que hem vist actualment a les nostres aules 
o a les nostres famílies per part dels nostres alumnes o dels nostres propis fills.

Els estudis.

Miquel Gual: La nostra vida era austera en tots els sentits i en tots els camps: disciplinari, 
d’estudi, de les possibilitats de realització personal, de comoditats humanes i materials, 
etc. Però crec que una vida, que des dels seus inicis, ha experimentat una certa severitat 
ha estat formada per poder fer front a moltes adversitats posteriors. 

Els noms donats als alumnes del Seminari Menor: llatinistes i humanistes, ja senyalaven 
per ells mateixos l’orientació del currículum del primer cicle de formació acadèmica que 
s’impartia en el Seminari. A diferència dels plans d’estudis seguits en els Instituts de bat-
xillerat de l’època, el nostre despuntava per la gran orientació humanista i pels profunds 
coneixements de llengua castellana; ambdues coses s’exigien mútuament ja que sense un 
domini de les anàlisis sintàctiques difícilment es podia arribar a fer una bona composició 
llatina. No obstant això, vist des de la perspectiva que ens permet el temps, pens que la do-
cència del llatí s’escorava massa vers la composició i massa poc vers la traducció. Basta 
recordar que mai fèiem una “repentina” de traducció, sinó que totes les “repentines” eren 
de composició, (la repentina era un examen escrit de composició del castellà al llatí sense 
diccionari ni gramàtica).

El gran percentatge dels nostres professors desconeixien aquelles pedagogies innovadores 
sorgides i empeses per homes i dones com Dewey, Montessori i tants d’altres. En el Se-
minari Menor, en canvi, l’únic mitjà d’estímul per als alumnes era el “Quadre d’honor”, 
penjat a la sala de visites, en el qual es mantenien ferms els mateixos noms de cap a cap 
de curs.

Malgrat totes les deficiències del sistema educatiu d’antany, personalment vull reconèixer 
que en el Seminari Menor vaig aprendre a valorar l’estudi i a assolir una disciplina com a 
mitjà necessari per a dur endavant un treball científic mínimament seriós.

Com foren els inicis de la 
publicació?

Toni Pol: Antorcha va ser 
una revista gestada en la 
preclara ment del rector 
Francisco Payeras —pen-
sava jo, ignorant dels alts 
secrets d’alcova— com a 
“Órgano de la Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales”. O, com resava una en-
tradeta del primer número: “Se asoma”, per què no “se enciende”, i hagués convertit la 
metàfora del títol en una abrandada al·legoria? La censura ho va considerar massa exci-
tant i va optar per reconduir la finalitat de la publicació: “para avivar en todos el amor al 
Seminario, corazón de la Diócesis”. Havien de sortir tres números ordinaris els mesos de 
“septiembre, diciembre y marzo”. La subscripció valia 15 pta, però la de benefactor, 25, i 
un número solt, 6.

El primer número va sortir el mes de desembre de 1957 i el darrer, el número 37 el mes de 
març de 1968. Hi figuren els dos equips de gestió: 

Administració: Jaume Terrassa, Bernat Pou i Jaume Tomàs.

Confecció: Baltasar Coll, Antoni Pol, Jeroni Fito, Bartomeu Forteza i Gabriel Vidal.

Al juny de l’any 1960 l’equip era el següent: Jeroni Fito, Francisco Romero, Pep Ca-
brinetti, Domingo Mateu, Anselmo Álvarez i Gabriel Vidal Arcas.

El contingut és d’allò més tridentí. Va venir tot imposat per la germànica testa des Rector 
Payeras. Nosaltres, “conillets porucs”, com diria en Jaume Santandreu, férem el que po-
guérem per obrir un portellonet perquè entràs una mica d’aire luterà, que no deixava de 
ser igualment teutònic. Però tot va ser en va, sobretot en aquest primer número.

A nivell de censura s’aturaven articles, n’hi havia que no passaven?

Toni Pol: Record que a aquella crònica que es deia Herodotillo, jo havia posat, perquè fos 
més desenfadat: un “tipo” o un “individuo” que havia fet tal cosa, això no li va agradar, 
havia de posar persona, res de tipo o individuo.

Les rectificacions, en el meu temps, les feia en Payeras mateix, no delegava en cap supe-
rior. Li dúiem els articles i ell, amb aquella mala lletra que tenia, subratllava o tatxava el 
que fos.

Rafel Servera: Jo vaig començar en el número 13 de l’any 1961. Ja era en temps des rec-
tor Sureda. El rector Payeras va ser nomenat Vicari General, recordau que l’estiu de l’any 
60 es varen suspendre els exàmens. Varen dur al seminari don Pedro Sureda i va començar 
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una vida nova, varen canviar els superiors. Tant ell com el rector Payeras llavors anaven 
en connivència per donar gust al bisbe. Tots tres formaven un triangle molt ben orquestrat, 
on el centre era el bisbe, el rector Payeras era d’una forma més directa i el rector Sureda 
actuava lo que jo diria més d’impostura, no de forma directa. 

Domingo Mateu: Incidint en el tema de la influència que s’exercia sobre el contingut de la 
revista, sobretot del rector Sureda, record, per exemple, que els mateixos poemes de quan 
va morir el bisbe Enciso, quan es va inaugurar el sagrari, era ben clar que el rector et deia 
com ho havies de fer i prou, no podies sortir de lo que et deia.

Mariano Moragues: La crònica que es feia, de manera oficial al Seminari, on es relaten 
molts d’aquests fets, ell diu que va ser un temps el cronista. Aquesta crònica no s’ha de 
confondre amb el Cronicó d’en Joan Rosselló i en Domingo Mateu.

Quan i per què va deixar de publicar-se Antorcha?

Rafel Servera: Jo crec que va començar aquesta baixada amb la mort del bisbe Enciso, a 
l’any 1964, llavors encara se li dedica al bisbe escrits en un o dos números.

Mariano Moragues: Sembla que va acabar la publicació de la revista, entre altres coses, 
per manca de suport econòmic. Així i tot pens que la manca de suport econòmic no fou la 
causa de la desaparició; cal analitzar els fets que es produïren quan el rector Sureda perd 
el control del Seminari. Basta recordar l’alt nombre de seminaristes, molts ja teòlegs, que 
abandonaren el Seminari a l’any 1968, sobretot.

QUATRE EXPERIÈNCIES DE VIDA.

Sortida del seminari o 
abandó de l’exercici sacer-
dotal. Per què deixàreu el 
seminari o el sacerdoci?

José L. Garcia: No vaig 
sortir per un motiu concret, 
són una sèrie de reflexions 
que una persona, quan ja 
s’ha fet més gran, es fa i se’n dona compte i reflexiona sobre el seu futur. Jo vaig veure 
que el futur que m’esperava a mi era la soledat, el no poder estar integrat dins la societat.

La meva sortida va ser traumàtica, jo ja havia rebut tonsura i ordres menors; allò va ser 
una campanada. Jo era conscient d’això. Realment em vaig despedir, no me’n vaig anar 
d’amagat, vaig reunir els meus condeixebles i les persones que érem amics i els vaig 
dir:”Escoltau, em sap molt de greu, però jo me’n vaig”.
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Crec que la formació que ens donaven al Seminari era totalment aïllada de les persones; 
això consider que és gravíssim. De tal manera era aïllada que quan vaig sortir em vaig 
trobar fora de lloc: On vaig ara? Què faig?

Jaume Oliver: El meu cas és curiós i poc conegut perquè ningú no ho esperava; n’hi va 
haver des meu curs que es varen estranyar molt. Jo he estat més de trenta-cinc anys sense 
dir el perquè. Jo me’n vaig anar a segon de Teologia, única i exclusivament, perquè D. 
Guiem Payeras va dir que me n’havia d’anar, única i exclusivament. Em digué que me 
n’havia d’anar que ell no me veia de capellà, que havia pregat molt i havia tret la conclu-
sió que jo me n’havia d’anar. Jo li vaig dir, idò per a Pasco me n’aniré. Això era en contra 
del que era el meu desig i la meva voluntat que era de continuar. Tot fou molt desagradable.

Miquel Mascaró: Més que sortir i deixar el sacerdoci, jo lo que volia era ficar en la meva 
vida una dona. Me’n vaig donar compte que, com a persona humana, en Miquel necessi-
tava aquest complement. Més que per tema de sexe, era tenir una companya, una amiga, 
formar una família. Jo quan vaig fer l’escrit del qüestionari i el vaig enviar a Roma, vaig 
posar a baix, que si vengués el cas que l’Església decidís que podem tornar els que ens 
hem secularitzat, podeu comptar amb en Miquel. Si arribàs aquest moment només faria 
una pregunta: Vol el poble un capellà casat? Acceptaria si la resposta fos positiva.

Es produeix un canvi d’impressions entre els presents sobre el tema dels papers i dispensa. 
Sembla que hi havia dos documents, un qüestionari que havia d’emplenar el qui demanava 
la secularització i l’altre document que era la resposta de Roma donant la secularització. 
No hi ha uniformitat entre els assistents secularitzats sobre com es va produir el procés a 
cadascú, uns no feren el qüestionari i altres sí. Qualcú pensa que el P. Seguí, MSSCC, que 
era qui se’n cuidava de les secularitzacions, no actuava de la mateixa manera i, en alguns 
casos, devia emplenar el qüestionari ell mateix.

Biel Pérez: El meu procés és simplement diferent. Jo som d’efectes un poc retardats en 
moltes coses; ple de bona fe, ple de bona voluntat; som molt més ingenu del que pareix i 
les coses les veig més tard. Poc a poc vaig anar veient que a darrera de moltes actituds, 
cada company meu se cercava petits móns on poder sobreviure. Veient això, jo m’estava 
qüestionant, “bé Biel i tu què fas?”. Això em va dur a una crisi. Vaig anar fent preguntes 
a companys capellans i seglars i vaig seguir un procés. I dins aquest procés hi havia na 
Maria, que estava a Càritas, i fèiem feina plegats. Jo aquest procés i decisió, sense l’acom-
panyament afectiu de na Maria, m’hauria estat molt difícil; o potser no s’hauria produït. 

La sortida va ser difícil. Primer de tot, el discerniment interior i la presa de decisions. Per 
altra part, jo tenia ma mare molt major, però D. Teodor es va portar molt bé. Ell coneixia 
ma mare perquè sempre que telefonava a ca nostra i no m’hi trobava, feien la xerradeta. 
Ell va explicar a ma mare el problema. 

Reaccions que trobàreu quan prenguéreu aquesta decisió a nivell familiar, a nivell 
clerical, a nivell de poble. Problemes que tenguéreu, com ho solucionàreu?

Miquel Mascaró: Jo me sentia engegat, perquè només vaig rebre la carta que em deia que 
a partir de tal dia no podia dir missa. Em vaig donar compte i em va arribar que s’havia 
escampat que jo m’entenia amb una dona.
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Vaig anar a veure D. Guiem Payeras demanant-li que m’ajudàs a cercar una feina. Eren 
moments difícils per mi, estava en una situació complicada i difícil; començant des del 
bisbe, D. Rafael, que em va enviar a estudiar a Madrid dient-me: “Es mejor que te vayas 
fuera de Mallorca”. Jo li vaig dir: “D. Rafael, si usted se quiere ir que se vaya, yo a partir 
de hoy ya no estoy bajo sus órdenes, si usted se quiere ir se vaya a su provincia y haga de 
obispo allí”. Encara vaig afegir més: “Yo no soy un cerebrito para ir a la Universidad, 
porque lo que me dió la Universidad de Son Gibert, ya me ha bastado”. Ell va quedar sor-
près, però jo anava carregat perquè no havia vengut a veure’m ni es va interessar per mi, 
vaig ser jo que vaig demanar per parlar amb ell.

Jaume Oliver: Vaig sortir del Seminari i els meus familiars em digueren que fes lo que 
volgués. Mon pare em va dir: “I ara què faràs?” Jo li vaig dir aniré a estudiar a Barce-
lona. “I que tens dobbers?” No, li vaig dir jo, però faré classes particulars i demanaré 
beques. Diria que vaig trobar molta estranyesa entre la gent a Llucmajor. Però jo vaig dir 
ara estudiaré, vull ser professor. Per altra part continuava col·laborant amb la parròquia. 
No vaig tenir dificultats de feina.

Josep L. Garcia: A ca nostra hi va haver un drama. Ma mare no s’aturava de plorar. 
Encara guard una carta que em va escriure i em deia: “Vuelve al buen camino, hijo mío”. 
Allò era com si jo hagués fet un crim. Jo en aquell moment em vaig trobar com aquell que 
diu en pèl, de tal manera que, per poder començar a estudiar, em varen dir que els estudis 
que jo tenia del Seminari no servien per res; em convalidaven els cursos però havia de fer 
un examen de revàlida de batxiller, que vaig treure rascat, perquè hi havia un examen de 
Física i Química, que jo no en sabia res, però el Llatí i Grec em compensava i vaig aprovar.

 

L’Església avui. Què opi-
nau de la desafecció de la 
societat actual occidental 
respecte a l’Església? Es 
deu a una pèrdua de fe, o 
es deu a altres causes?

Margalida Moyá: Jo crec 
que hi ha moltes causes. 
Diria que lo que propicia 
aquesta desafecció, poc apreci i fredor per l’Església, sobretot en el món occidental, és 
l’ètica i la moral que predica l’Església en relació a la família, reproducció, sexualitat, etc.

Maria I. Chacártegui: Crec que s’ha de fer una distinció entre l’Església de la nostra 
comunitat d’Espanya en tot aquest període tan brillant, coincidint amb el Concili quan 
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hi havia aquelles personalitats civils i religioses tan brillants i que tenien tanta força, el 
cardenal Tarancón, en Martin Descalzo, en Jiménez Lozano, la revista Cuadernos para el 
diálogo, moviments d’Església, etc. Jo vaig poder viure les tertúlies de la universitat de 
Deusto. Aquella alegria i inquietud que hi havia ha desaparegut.

Cati Mir: L’Església, els qui formam part de l’Església, com a transmissors del missatge 
de Jesús, no hem estat a l’altura, no hem sabut fer creïble el missatge. L’Església institu-
ció, com a mediació, tampoc no ha estat a l’altura a tots els nivells. Molt sovint ens deixam 
dur per altres coses que no tenen res a veure amb el missatge que ens ofereix Jesús, posam 
entrebancs a aquest missatge, només s’estableixen normes, es fa més incidència amb el pe-
cat que amb el perdó, etc. Per altra part caldria aclarir què entenem per fe i per Església.

Isabel Martínez: Jo pens que en part hi ha un problema de fe, sempre ha passat, esser i 
declarar-se “ateu” està de moda. Vivim a una societat secularitzada, individualista i mate-
rial. També són moments de llibertat religiosa, no hi ha coaccions com abans, la separació 
d’Estat-Església és un fet, malgrat que a la pràctica no acaba de ser així, per exemple a les 
celebracions religioses on encara les autoritats hi són presents ocupant els primers llocs ... 
Encara l’Estat està acostumat que l’Església li faci costat.

¿Per què hi ha tanta por de deixar que la dona entri assumint aspectes jeràrquics, 
administratius?

Margalida Moyá: És una situació que existeix i és molt mala de canviar. Jo plantejaria 
la qüestió d’una altra manera: ¿Com ha de ser l’organització i l’estructura de l’Església, 
perquè tothom pugui accedir a tot segons les seves actituds, la seva vocació, segons el que 
decideixi?

Cati Mir: L’Església ha frenat tant l’entrada de la dona dins l’Església per por, però pens 
que no hi ha raons teològiques de pes perquè això hagi de continuar així.

Isabel Martínez: A les primeres comunitats, la dona tenia un paper més rellevant. Tots 
recordam la figura de la Diaconessa, però es va eliminar i fins en el temps actual la dona 
ha estat discriminada, infravalorada i ha tengut un paper secundari.

Al llarg dels segles la societat patriarcal que era la que manava, va sacrificar la dona. I 
amb relació a aquest fet, el que més em molesta personalment és aquest paper de “servi-
lisme” que sovint es dona a la dona. L’Església com a institució manté un sentit fort de 
patriarcat. Només es visualitza amb cara d’homes. I pens que a molts homes el rellotge ja 
fa temps que s’ha aturat.

Maria I. Chacártegui: La dona, que tenia llibertat de fadrina i s’organitzava de la seva 
manera, l’endemà de ser casada passava ja a ser possessió del seu home i en certa ma-
nera perdia la seva autonomia. Avui pareix que això ha canviat un poc entre les parelles 
joves i també hi han ajudat els canvis que s’han duit a terme a diferents estats adaptant 
les normes a la situació real actual. Una cosa molt important per a mi és que en tot aquest 
problema, quan ens deixin participar de veres, és imprescindible que es respecti la nostra 
decisió i es faci cas de les nostres opinions i col·laboracions. Tots coincidim pensant que 
l’Església és monolítica i els seus canvis, en aquest sentit, s’han limitat a donar a la dona 
un paper d’ajudant, de col·laboradora, però sense entrar a fons en la qüestió.
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¿Teniu confiança que això pot canviar a curt termini?

Isabel Martínez: Sincerament i rotundament no, a curt termini. No crec que jo ho vegi, 
això serà un procés llarg i segurament penós. L’esperança és el darrer que s’ha de perdre 
i esper que la meva filla sigui testimoni de canvis dins l’Església.

Cati Mir: Pens que canviarà necessàriament. Una altra cosa és si canviarà com desitjam, 
ja que serà necessari un canvi de timó i de mariners (voldria que el papa Francesc pogués 
ser aquest timoner).

Antònia García: A mi em consta que en aquests moments hi ha grups, no sé si nombrosos 
o no, de gent, seglars i amb assistència d’algun capellà, però a nivell d’igualtat, que se 
reuneixen per llegir l’evangeli, per pregar junts; sempre a llocs fora de les esglésies, mol-
tes vegades a cases particulars.

Quins canvis urgents considerau que ha de fer l’Església?

Isabel Martínez: Jo enumeraria, com a urgents, aquests canvis: Ha de fer un gran gir en 
moral familiar i sexual. Revisar, sense més dilació, el paper de la dona dins l’Església. 
El rol que té la dona dins l’Església, està molt lluny de la realitat. Celibat opcional. Res-
pectar i no condemnar (com a vegades s’ha fet en declaracions públiques), a les parelles 
homosexuals. 

Cati Mir: L’Església s’ha de deslligar del tot del seu interès a voler controlar-ho tot i 
marcar sempre els aspectes legislatius en front d’una sensibilitat pel perdó, la comprensió 
i l’amor.

Margalida Moyá: És primordial i una necessitat el canvi a l’Església. Però vull afegir 
dues coses: Aconseguir una igualtat real entre els homes i les dones i la democratització de 
l’Església en tots els nivells, que comporti consultar i prendre decisions conjuntes.

Finalment tenim un canvi d’impressions sobre la figura del Papa Francesc i del que s’espe-
ra que pugui fer per reformar i posar al dia l’Església. Tots estam d’acord que el Papa està 
manifestant un esperit obert, compromès amb la realitat del món actual i conscient de la 
necessitat de canviar certes estructures anquilosades de la nostra Església.

AMB CAPELLANS JOVES. 

Quina valoració global 
feis dels capellans de les 
nostres edats, d’entre 70 
i 80 anys? Què pensau 
d’aquestes generacions?

Francesc Vicens: En un 
moment on tot bullia, era 
normal que també bullís el 
clero, sincerament. Crec 
que amb el pas del temps s’han anat calmant molt els màxims i els mínims, hem pres cons-
ciència, almanco amb els contactes que jo he tengut amb companys vostres, que no val la 
pena presentar batalles per temes que avui en dia ja no són necessaris.

Toni Pujol: Jo en tenc una bona opinió, fins i tot afectiva, de la vostra generació en gene-
ral. Crec que vàreu tenir l’oportunitat i la responsabilitat per una part, i per altra part la 
mala sort, d’haver d’assumir, probablement, la reforma més important que ha patit l’Es-
glésia des del Concili de Trento. 

Vosaltres vàreu tenir aquesta responsabilitat històrica i crec que vàreu intentar dur-la en-
davant. Remar contra corrent tant d’una societat que se secularitzava més aviat que el que 
a nosaltres ens hauria agradat que ho fes, segurament, i contra les resistències internes 
dins la mateixa Església que es manifestaren a partir quasi ja de l’any 70. No compartesc 
amb absolut el que alguns diuen que nosaltres haurem d’arreglar el que s’ha romput. Dir 
això en el millor dels casos és ignorància.

Pere Oliver: Jo en principi de la vostra generació no és que en sigui crític negatiu. Jo he 
estat amb capellans que més o manco són dels vostres anys. Els primers anys d’ordenació, 
perquè estava amb ells, vaig anar amb el grup de Part Forana.

Aquest ambient sí que l’he tastat un poquet. Sí que és veritat que un cert sector, des del 
primer moment, va ser molt crític amb els capellans joves que sortien. Jo fa vint anys que 
som capellà. I això sí que em va frenar una miqueta. De trobar un clero que era crític, en 
segons quins aspectes em vaig haver de ressituar.

Carles Seguí: La visió que jo veig, mirant el poble de Déu que ho va viure, és curiós com 
recorden la figura del capellà dels anys 70 i 80, per dir-ho d’alguna manera, amb una ad-
miració excepcional, hagués fet lo que hagués fet. Amb una valoració excepcional perquè 
varen fer coses que sortien de l’home del culte, de l’home dels sagraments, de l’home de 
la moral fèrria.

Parlem ara sobre celibat obligatori, celibat opcional... Veis compatible que hi hagi 
capellans cèlibes i capellans que no?
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Francesc Vicens: Jo trob que sí, que té sentit l’opció que he pres. Però si l’Església obre 
les portes perquè hi hagi altres maneres de ser capellà, tot sigui per la causa. Jo ja sé el 
que he promès. També som molt conscient que amb dona i infants no podria fer el que faig 
ara.

A lo millor el diaconat permanent seria una solució al que estam parlant, però estam or-
denant escolans majors.

Toni Pujol: Jo estic d’acord amb el celibat opcional. Ho veig completament compatible i 
desitjable. 

Carles Seguí: Jo també estic content amb l’opció que jo he pres. Jo crec que és un do. Si 
l’Església ho aprova jo no tenc cap problema que sigui opcional. Si depengués de mi, en el 
meu cas, tendria una dona molt insatisfeta, així de clar, no li podria dedicar el temps que 
jo voldria.

Què opinau del tema del clergyman?

Pere Oliver: Jo no em sent diferent de la gent. No som distint pel vestit. Crec que vaig ser 
el primer de la meva generació que me’l vaig posar, i amb moltes crítiques dels capellans 
majors. Me’l vaig posar primer perquè era capellà. Jo a un capellà mai li he discutit per 
anar vestit de laic. El Concili ¿on va dir que havíem d’anar vestits com el poble? Jo en 
aquest moment, a les barriades on estic, duc clergyman, som un signe que mostra que 
l’Església catòlica existeix.

Carles Seguí: Jo aniria a una cosa més mundana. Vosaltres heu vist un jove que escolti un 
determinat grup de música per exemple, metàl·lica, rock i fins i tot la “pachata”. ¿Vosal-
tres heu vist que aquests joves vesteixin amb la roba del Corte Inglés? Els joves si escolten 
un determinat tipus de música o tenen una filosofia de vida, tenen un distintiu i ningú en fa 
problema. Jo com en Pere, no em sent distint.

Francesc Vicens: El vestit és una eina. Hem canviat el collet, però no hem llevat l’unifor-
me. Els meus companys que no creuen ni en Déu ni en Santa Maria, ateus rematats tots, 
varen venir a la meva ordenació perquè eren amics meus. Varen identificar claríssimament 
tots els capellans quan entraven a l’església. Em varen dir: “és que tots vesteixen igual”. 
Hem canviat el collet, però no hem canviat l’uniforme. Ens veuen d’una hora enfora. 
L’estètica és molt igual entre tots. Això no deixa de ser una eina. El dia que ho facem un 
absolut, a mi em troben a l’altre costat.

Toni Pujol: Jo no en duc mai, ni en duré, ni en tenc. I això és perquè em va vacunar un 
Nunci. Quan jo estava en el Seminari va venir de visita a Mallorca un Nunci i record que 
en el diari Ultima Hora crec, li varen demanar, “¿vostè com creu que ha de ser un ca-
pellà?” i va fer una llista de les senyes d’identitat. La primera era: “que vista como un 
sacerdote”. I les altres deu que venien eren totes coses que només pot fer un capellà. 

Heu tengut alguna crisi?

Toni Pujol: Jo sí un dia que me vaig barallar amb el Bisbe. A vegades et posen en el límit 
de replantejar-te seriosament si no t’has equivocat. Quan et sens com un os fora de lloc, 
t’entra la crisi. Això et provoca una crisi.

Carles Seguí: Una cosa que encara em provoca crisi és el mètode de formació dins el 
Seminari. A mi, com a persona ja adulta que vaig entrar en el Seminari, haver de sofrir un 
tipus d’ensenyament, i no m’estic referint als formadors, això sí que em va fer entrar en 
crisi.

Quan un jerarca de l’Església diu una cosa que va en contra dels vostres principis, vos 
sentiu obligats i representats per ell?

Francesc Vicens: Jo si no hi estic d’acord, callaré; ho parlaré amb qualcú. L’obediència 
no és acotar el cap sempre.

Toni Pujol: Jo crec que si un jerarca de l’Església diu qualque desbarat, hauria de ser 
conscient que va destrossant qualque capellanet o qualque seglar. Xerrant per la COPE 
un cardenal, per exemple, pot desfer en un minut tota la feina que nosaltres feim en un any.

 

Com va néixer dins tu el 
projecte d’anar a Burundi?

Jaume Cañellas: Un bon dia 
D. Guillem Payeras me cridà. 
Ens havien ordenat pel juny i 
això era en l’estiu. Just suaixí 
em diu “què voldries anar al 
Burundi?” N’hi volien enviar 
tres i ja tenien el sí d’en Ga-
briel Amengual Coll i d’en Jaume Obrador Soler. En aquells moments teníem una entrega 
total i no s’havia de pensar gens per acceptar el que et demanaven, “paratus ad omnia”. 
I li vaig dir que sí, sense consultar-ho a ningú. Així va sorgir la meva vocació d’anar a 
Burundi.

Fina Bujosa: La Congregació havia enviat una carta als convents demanant qui es volia 
apuntar per anar a Burundi, s’havia obert un dispensari (prop de Gitongo) i necessitaven 
ajuda. Jo m’hi vaig apuntar, no tenia cap motiu per no anar-hi. 

Tomeu Barceló: Jo, de petit, anava a temporades a estar amb sos meus padrins a Fela-
nitx i sempre he recordat aquella pel·lícula que es deia Molokai. Em va estirar molt el fet 
d’anar a servir la gent d’enfora com aquell missioner. Ho vaig deixar un poc aparcat. Me 
vaig apuntar a l’Institut Junípero Serra, que ja vaig agafar a la seva decadència; només 
vaig anar a una o a dues reunions. Sempre vaig estar disponible. Quan em demanaren si 
m’anava bé anar a Burundi vaig dir que sí tot d’una; no ho vaig dubtar ni un moment. Ens 
n’anàrem amb en Joan Perelló i un seglar, n’Andreu Forteza. Arribàrem a Burundi dia 4 
de setembre de 1974.
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Antònia Campaner: Quan varen expulsar na Fina de Burundi va venir a viure amb no-
saltres al Molinar, amb una comunitat petita. Pel contacte amb ella, el Burundi se’m va 
fer més a prop. Jo feia feina a Son Dureta, per tant el desig d’atendre els pobres, els ne-
cessitats, de donar-me als altres sempre ha estat fort dins la meva vida. L’any 1999 vaig 
demanar excedència indefinida a Son Dureta, i me’n vaig anar a Burundi amb na Fina, hi 
vaig estar fins el 2013.

Com va ser o com et va costar la teva adaptació o integració a un país del centre 
d’Àfrica?

Jaume Cañellas: Pel que fa als costums, són molt diferents dels nostres. T’has d’acostu-
mar a una manera de ser completament distinta del que ets. Molta pobresa, molta olor i 
brutor —jo em rentava les mans quinze o vint vegades cada dia—. T’arribes a acostumar. 
Hi havia puces i nigües, uns bitxets, més petits que puces, que es fiquen pels peus, a davall 
les ungles i piquen molt. Ens havíem de mirar els peus cada vespre. La malària jo la vaig 
tenir, però preníem unes pastilles i ens curàvem.

Antònia Campaner: Per a mi la llengua va ser un problema gros. Va ser molt dur i ha 
estat molt dur, perquè he estat aquests anys sense poder xerrar bé el kirundi i és molt trist 
no poder comunicar-te bé. M’he sentida allà super estimada, m’he entès amb els que tenia 
a prop perquè vaig posar en funcionament el vocabulari no verbal. Ara també vos puc dir 
que no havia sentit mai tanta pobresa personal, tanta impotència.

Tomeu Barceló: Una de les coses que ja em va xocar, va ser el primer dia, que quan anà-
vem cap a la missió, trobàrem tota la gent que anava amunt i avall per la carretera a peu. 
Em vaig preguntar com és possible, avui en dia, que passi això, a peu i carregats. Poc a 
poc et vas ambientant, gràcies a viure amb un equip d’amics que ens ajudàvem molt. Sí que 
vaig tenir quatre mesos d’estudiar kirundi, però jo som més de treballs manuals que no de 
llengües. Em va costar molt aprendre-la. Amb el francès me’n desfeia millor, un estiu, al 
final de la carrera, havia anat tres mesos a fer feina a França. Però el kirundi és molt difí-
cil, el mestre que ens ensenyava era molt meticulós. No poder expressar-me correctament, 
no poder parlar, això fou un des problemes més greus que vaig tenir. 

Sebastià Salom: El primer objectiu del llenguatge per a ells no és de transmetre. No inte-
ressa tant el que dius, sinó com ho dius, si ho saps dir bé. Els agrada parlar i sentir parlar. 
És com aquell sermó dels predicadors d’un temps, que, quan l’havien sentit, qualcú deia 
“què ha estat de bo!, i per ventura no havia entès res”.

¿La teva estada a Burundi, va ser una etapa més dins la teva vida? ¿O dins la teva 
vida hi ha un «abans» i un «després»?

Jaume Cañellas: Per a mi va ser un punt i a part. Puc dir que ha estat la millor experièn-
cia de la meva vida, més que l’estada en el Seminari, tot lo que vaig aprendre allà i vaig fer, 
el que vaig somiar, el que vaig decidir, el que vaig servir. Després de tants d’anys, encara 
em defens en kirundi i continuu llegint els evangelis en kirundi. No ho he acabat d’oblidar. 
Va ser un període de la meva vida que m’ajudà per madurar, amb l’ajuda dels meus com-
panys i dels altres capellans d’altres nacionalitats que hi havia.

Fina Bujosa: Per a mi va ser una situació que me va marcar. Estic convençuda que una 
persona que passa uns anys allà ja no torna ser igual com era. Veus moltes coses que no 
coneixies i ho veus d’un altra manera.

Antònia Campaner: A mi la tornada m’ha costat molt. Me n’he donat compte que ha estat 
un temps molt bo que he viscut. Consider que el Burundi per a mi ha estat completar, amb 
molt més pocs mitjans que aquí, el que aquí feia. Per tant l’experiència d’allà ha estat 
superpositiva. Me’n don compte que hi ha molts de dies que em despert, i no és que pensi 
en el Burundi, és que hi som, el not a faltar. No em pensava que me costàs tant la tornada.

Tomeu Barceló: A la meva vida també hi ha un abans i un després de la meva anada a 
Burundi. Però no m’ha costat l’adaptació a Mallorca quan he tornat, estava ben mentalit-
zat. Jo havia estat sis anys a Sóller i ara estic a Alaró i Orient, amb un altre ambient, però 
m’estic adaptant, no em costa.

Penses que són encara necessaris els missioners i les missioneres?

Fina Bujosa: Jo crec que sí, perquè això dona obertura, rebem aire fresc. Quan sortim i 
som a un altre lloc, donam una part de la nostra vida i això ens fa bé.

Antònia Campaner: Jo crec que l’Evangeli en el Burundi és molt més bo d’entendre que 
aquí. A Nadal, no importa que facis un betlem, el tens davant. El patiment, el tens davant. 
Per a mi és molt més clara la vida que fas allà, el testimoni que dones allà.

Tomeu Barceló: Jo pens que seria molt bo aquest intercanvi per obrir-nos nosaltres, per-
què vegin altres coses i diferents cultures. També per la mateixa Església, això enriquiria 
molt els capellans, religioses i religiosos.

Sebastià Salom: Quan diuen que les missions les tenim aquí a Mallorca, és un recurs per 
a dir “no teniu per què anar allà, vos necessiten aquí”, suposant que aquí, la feina que 
hem de fer és dir misses a la poca gent que queda que encara en vol. Quan no hi hagi 
ningú, ¿llavors què farem? Si les missions han de ser per acontentar els pocs que queden, 
bé anam. Si les missions fossin per obrir un nou estil d’Església, la cosa canvia. Tant si és 
aquí, com si és allà.
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AMB SECULARITZATS.

Com explicau l’allau de se-
cularitzacions en el darrer 
terç del segle passat?

Toni Pol: Jo pens que això 
s’ha d’enquadrar dins una 
etapa històrica de l’ambient 
que es vivia a Europa ales-
hores, com per exemple, el 
Vaticà II, el maig francès, el 
bum del turisme. Això és un marc europeu que pot ajudar a entendre aquest fet, però des-
prés hi ha la cosa personal i local d’aquí, de Mallorca.

Cil Buele: Jo em vaig secularitzar a la dècada del 80. Per mi hi ha dos elements que con-
tribuïren a això, la formació rebuda que vaig veure que no encaixava amb el tipus de vida 
que he de dur. L’altre, que això del celibat és una cosa inexistent, en realitat no existeix des 
del meu punt de vista pràctic, ni a Àfrica ni a Amèrica, i a Mallorca ho pos amb interro-
gant, perquè no ho sé, però a Àfrica i a Amèrica segur que no.

Miquel Monroig: Jo pens que la formació que rebérem era inadequada en molts aspectes, 
sobretot en l’aspecte de tipus relacional, home-dona, i també, sobretot en temps nostre, tot 
el tema de les amistats particulars. Una altra qüestió era la inadequació entre el que volies 
ser i la realitat, que jo ho concretaria amb el poc recolzament en poder formar equips de 
feina i equips de vida.

Carmel Bonnín: No podem limitar la formació als estudis. Estic convençut que quan 
parlam de formació entenem quelcom que va molt més enllà que els simples estudis. Jo 
estic content de la formació rebuda al Seminari i mai li podré agrair el que vaig rebre allà. 
Però no estic content del que ens ensenyaven. Per exemple a filosofia menjàvem panades 
i parlàvem més del Mallorca que no de l’assignatura. És ver que quan surts d’allà, surts 
amb un cap ben estructurat, amb capacitat de raonar i criticar, però amb uns resultats 
que podem qualificar com incomplets, perquè just s’ha conreat una part de la persona 
humana; s’ha oblidat totalment altres aspectes de la persona, l’afectivitat, la intel·ligència 
emocional, etc. Això ni ho sospitàvem. Sortíem bastant incomplets. Ens donaren una for-
mació que era adaptada, correctament adaptada, per exercir el ministeri des de dalt, estar 
més amunt que el poble. I tot d’una que ens trobam amb un món que canvia constantment 
i ràpida, som totalment incapaços de respondre, restam desconcertats. ¿Com podien uns 
educadors, que estaven dins l’Església tradicional, formar-nos per exercir en un món que 
canviava? No els podem criticar perquè varen ser víctimes d’un temps i d’una història i es 
trobaren que havien d’improvisar. Eren fills d’una Església que tenia resposta a tot.

Una vegada decidits a la secularització, quins foren els principals problemes a re-
soldre: a nivell personal, a nivell familiar, a nivell social, a nivell de feina, a nivell de 
parella, és a dir la feina, l’amor, la por, la soledat?
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Cil Buele: Arriba un moment que dius: jo he de tallar amb allò que és contradictori amb 
allò que jo crec. Vaig a parlar amb el bisbe i li dic que jo faig comptes no seguir per aquest 
camí i ell mateix s’ofereix a ajudar-me per seguir el camí que jo crec que he de seguir. 
Dificultats? Lo que més em costà va ser trencar amb el que havia viscut i començar una 
etapa nova.

Toni Pol: Jo personalment he de dir que no sé si estic secularitzat. Jo ho vaig demanar, 
però encara no m’han contestat, crec que era l’any 1977. El P. Seguí m’ho va arreglar tot; 
però jo no puc demostrar que m’ordenassin ni que em desordenassin; no tenc cap paper. 
Només ho vaig conèixer amb les nòmines que, sense dir-me res, molt abans de demanar la 
secularització, ja m’havien llevat del llistat. L’Església oficial, des de la Cúria, el bisbe, 
etc. em tenien ignorat. No va passar el mateix amb els meus companys, amb ells vaig man-
tenir les relacions i l’amistat.

Miquel Monroig: Crec que la figura de D. Teodor canvià un poc la panoràmica en quant a 
acollida de part de l’Església oficial de Mallorca. Jo, concretament, em vaig sentir acom-
panyat per ell que sabia tot el meu procés, em va ajudar fins i tot en l’aspecte psicològic, 
vàrem esgotar tots els mitjans. Fins i tot em donava uns doblers per pagar-me els viatges 
que feia a Barcelona i tot d’una m’oferí un lloc de professor de religió. Amb això vull dir 
que la meva secularització, en aquest sentit, va ser menys traumàtica que la que vàreu 
viure alguns de vosaltres.

Pep Garau: La meva experiència va ser terrible i tremenda amb el bisbe Murgui. Era un 
adolescent de bisbe, què vols que et digui? Va ser una cosa molt dolorosa. Per una part 
quan hi vaig anar, em va tractar cordialment, el vaig abraçar; però per altra part em ficà 
la ganiveta per l’esquena avisant per tot arreu dient: “no l’admeteu a aquest”. Fins i tot 
els seus vicaris generals també feren el mateix. Pertot on anava trobava les portes tanca-
des. Tanta sort que vaig poder entrar de professor de filosofia al Lluís Vives, per influència 
d’un amic meu seglar de Palmanyola que coneixia el director. Va xerrar amb mi i ens po-
sàrem d’acord. Jo ja era llicenciat, vaig anar a Roma, després d’estar cinc anys al Perú. 
Quan em vaig secularitzar jo era director del CETEM.

Jo no podia exercir de professor de religió, m’ho va dir el bisbe Murgui, perquè vivia en 
pecat mortal, jo i la meva dona també. Tots dos estàvem cremats i jo ja sentia olor de so-
carrat.

Quin fou el paper dels condeixebles i dels amics capellans?

Toni Pol: Amb els de la meva promoció, els condeixebles que deim, mai no he tengut pro-
blemes. Vàrem continuar fent un dinar anual. Ara s’ha perdut, quan vàrem fer les noces 
d’or vàrem dir que ara ja bastava.

Carmel Bonnín: Una persona, quan em vaig secularitzar, em deixà de saludar. Amb tots 
els companys del curs he tengut sempre molt bones relacions. En tenim cinc de morts i ara 
no sé quants som els secularitzats.

Cil Buele: En el nostre curs som quinze. Dels quinze n’hi ha dos de morts, en queden tretze 
i dels tretze n´hi ha vuit de secularitzats i cinc que continuen, dels quals n’hi ha dos que 
passen olímpicament, però amb els altres ens veim amb freqüència. Les relacions perso-
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nals amb els condeixebles sempre han estat bones. En moments difícils i quan vaig prendre 
la decisió de secularitzar-me, em donaren suport.

Pep Garau: Jo amb el meu curs me duc molt bé perquè som tot sol. Llavors una altra cosa 
puc dir: el meu procés no va ser primer perdre la ingenuïtat i després sortir, sinó que vaig 
sortir i llavors moltes vegades he perdut la ingenuïtat. Una per la dona, i una altra perquè 
descobreixes unes coses que tu dius, és possible? Amb els meus amics me duc molt bé.

És possible, en aquest món 
d’avui, tan pragmàtic, tan 
positivista, tenir una fe? 
Ho veis possible?

Guiem Muntaner: Jo ho 
veig possible, però amb mol-
tes dificultats. Perquè el fet 
d’estar en un món molt can-
viat, molt transformat, i de 
viure una època històrica completament nova, promou un procés de canvi molt ràpid. Ales-
hores, ens hem de plantejar si allò que hem tengut com a segur, serveix avui i sí, té un futur.

Nicolau Dols: Els joves han estat educats dins uns esquemes que no tenen res a veure amb 
la nostra pràctica de fe. Crec que el nostre gran drama és que no sabem sortir a l’encontre. 
Quan nosaltres feim grans lamentacions dient que el nostre món s’ha acabat, ja no hi ha 
la fe que nosaltres havíem conegut, és que tenim un determinat model de pràctica de fe que 
per ventura ja no és vàlid avui.

Llorenç Tous: Parlar de Jesús Ressuscitat dins l’Església actual, crec que, començant 
pels capellans, per culpa de l’Església en el meu entendre, és només parlar de culte, que és 
el més sagrat que tenim, l’Eucaristia, on precisament celebram la resurrecció del Senyor. 
Aquest empatx que hi ha dins l’Església de misses, al capellà li erosiona de tal manera la 
possibilitat de contactar amb el que realment se celebra, que no ho celebra ni n’és consci-
ent. Per tant tampoc ho transmet. Aquí hi ha tot un “filicomís” de desastres, mal muntats 
des del fonament: ¿Com és que l’Església consent batiar a un que no és creient, consent 
casar a un que no creu amb els sagraments i que no trepitjarà pus l’església, no creu amb 
el matrimoni cristià? Tot això l’Església ho manté i des del moment que la primera pedra, 
que és el baptisme, està mal posada, tota la resta està mal muntat.

Toni Vadell: Entre les persones d’avui, i en concret em referesc als joves, hi ha una gran 
pluralitat, hi ha moltes sensibilitats. Hi ha la sensibilitat altruista, molt present. Avui hi ha 
molta gent, encara que vagin amb els aparetets i siguin gent d’internet, és gent molt sensi-
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ble. També hi ha una gran recerca. Crec que hi ha molts de joves amb molta sensibilitat i 
n’hi ha que tenen una sensibilitat cristiana. 

En aquest moment, per ventura, una clau molt important és testimoniar la fe; és a dir, quan 
qualcú se sent ferit necessita que qualcú li ajudi a descobrir aquest Jesucrist viu i que s’ha 
sentit salvat. És ver que vivim en un món molt complex que no sabem per on anirà, però jo 
veig, des d’una sensibilitat molt present, una set i una pluralitat. Hi ha molts de tipus de 
joves, moltes pluralitats i sensibilitats.

Bé, i el que oferim, interessa, motiva? Què ofereix la fe a la gent?

Nicolau Dols: Jo crec que el que podem oferir, per separat i conjuntament, és la fe. Ara 
bé, com és la manera com nosaltres mostram aquesta fe? Aquesta és la font des problema. 
Estam a punt de creure que l’Església ha fracassat; si això és el que nosaltres cercam, ha 
fracassat i fracassarà, perquè així com estaven plenes les esglésies fa quaranta anys, aquí 
això no ho tornarem a veure, això s’ha acabat. 

Quin és el nostre objectiu? Quan deim l’Església està en crisi, quin és el nostre objectiu? 
Tornar a tenir les esglésies plenes de gent que va a missa i combrega. 

Llorenç Tous: Pot parèixer un poc teòric el que diré, però a mi m’aclareix idees. A l’Antic 
Testament ja se manifesta Déu a Moisès i a aquell poble, li parla dels seus valors, pacta 
amb ells: Si estàs d’acord amb aquests valors “jo seré el teu Déu, tu seràs el meu poble”. 
Aquest inici de relació, amorosa, es va corrompent perquè una vegada s’assenta el poble, 
s’organitza el comerç, la convivència, les relacions internacionals, l’economia, etc., la 
llei es va estenent, estenent, va prenent força, de tal manera que qui estava bé amb la llei 
considerava que ja estava bé amb Déu i no passava més endavant.

L’Església neix de l’experiència del Senyor Ressuscitat i a mesura que les comunitats 
s’estan estructurant, formant i estenent, s’organitza com a sistema. Aquesta organització 
sistemàtica va prenent força i en el moment actual que estam, és un sistema tan poderós, 
tan girat cap a si mateix, tan ben reestructurat que és un centre de poder espiritual, si vols, 
però un poder d’una dimensió universal.

Guiem Muntaner: Jo crec que el que ha passat històricament és que hi ha hagut, sobretot 
darrerament, un buidament religiós generalitzat des de les institucions fins al poble. Així 
és que predicam coses que no entren, no arriben a la gent, perquè van al buit. Segurament 
deu ser a causa d’aquest buidament religiós, gairebé total. Tenim la llibertat de poder 
pensar que es tracta de circumstàncies del nostre temps, de l’esperit del temps, però el 
procés històric de la buidor religiosa és real. I el fet és que, quan el món ha quedat buidat 
de religió, succeeix l’abandonament normal d’allò que és desconegut.

El resultat final del procés es dona quan la vida de fe religiosa es converteix en una elecció 
personal com qualsevol altra. Per a mi això voldria dir que haurem de tornar començar 
des de baix, coneixent la realitat que viu ara molta gent, posant fonaments abans de co-
mençar la casa per les teulades. Moltes accions nostres no tenen sentit ni èxit, perquè no 
hi ha en elles un treball d’iniciació, fet des de baix. 

El Déu de Jesús, és un Déu creïble? En quina classe de Déu es pot creure avui?
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Guillem Muntaner: Jo pens que, en principi, tot és creïble, però sempre depèn d’allò que 
deim i de com ho presentam. Hi ha persones que encara creuen en les bruixes. És més fàcil 
creure aquestes propostes i altres consemblants, que fer-ho en temes més difícils d’assumir. 
Sí que és ver que es pot creure en Déu. Depèn de com el presentem.

Llorenç Tous: La difcultat que té aquest Déu, diguem nostre per entendre’ns, és que no 
fa miracles, se va encarnar, i el fet de l’encarnació ho vull creure però no ho entenc, jo 
tampoc no ho tenc paït. El fet d’un Déu normal, un Déu que perd, un Déu que fracassa, 
un Déu a qui li poden fer totes les injustícies que els dona la gana, un Déu que du les de 
perdre en aquest món pràcticament sempre. Ell calla. Fins que una determinada fe arriba 
a veure per on van els tirs, i això no és fàcil ni tampoc es veu de tot d’una. 

DIVERSES EXPERIÈNCIES MISSIONERES AL PERÚ.

Circumstàncies que envol-
taren la teva decisió d’anar 
al Perú.

Pere Fiol: El bisbe em va de-
manar per anar-hi i jo li vaig 
dir que no tenia cap proble-
ma, i me n’hi vaig anar; va 
venir també amb mi la meva 
germana Antònia que estava 
amb mi. Aleshores era rector de Petra. Era l’any 1982. No hi va haver cap altra motivació.

Tomeu Bennàssar: Fou una convidada de part d’en Miquel Fernández, que era el res-
ponsable del Seminari de Trujillo i de qualque manera el coordinador dels capellans que 
estaven a Amèrica. Supòs que va trobar de part meva una actitud receptiva perquè ja des 
de sempre, un poc per allò de dir que el capellà no només és un servidor d’un petit rodolet, 
sinó obert allà on sigui i a lo que sigui.

Tomeu Tauler: Quan encara no havia passat un any de l’ordenació de prevere, en Miquel 
Nigorra i jo tinguérem l’oportunitat de conèixer la tasca missionera dels mallorquins, a 
través d’en Jaume Muntaner i de n’Anselm Álvarez, que duien vàries parròquies, no molt 
enfora de Trujillo. Era l’any 1968, jo estava de vicari a l’Encarnació i en Miquel a la 
parròquia de la Santíssima Trinitat. Vàrem acceptar aquella invitació amb il·lusió juvenil, 
però també amb una certa ingenuïtat.

Felisa García: Quan la Superiora General em va proposar anar a Perú, estava a Inca 
i feia un any que havia professat. Treballava com a professora del col·legi de Crist Rei. 
En aquells anys teníem a la parròquia de Crist Rei un rector que havia estat a Perú cinc 
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anys; també una germana de la Congregació, que formava part de l’equip de formadores, 
també havia estat alguns anys a Bolívia i posteriorment a Perú. Tots dos em varen parlar 
moltíssim de la seva experiència, estaven molt contents, parlaven amb entusiasme, emoció 
i tenien desitjos de tornar a Perú.

Pep Rullan: La nostra anada a Perú —he de parlar en plural, perquè hi vaig anar amb 
la meva dona, Maria José Iriarte— l’hem de veure dins un context, un no se’n va a Perú, 
o se’n va a missions perquè un dia plou o te desperts i dius me n’he d’anar. Vivíem en un 
context d’una família cristiana compromesa, jo vaig estudiar al Col·legi dels missioners 
des Sagrats Cors a Sóller i als jesuïtes a Palma. També em va influir la catequesi rebuda a 
Sóller amb en Tomeu Barceló, i la participació al grup d’escoltes de Sóller.

Objectius proposats i canvis d’aquests objectius en tocar la crua realitat.

Felisa García: A la zona on teníem la comunitat, un arenal del sud de Lima, Delicias de 
Villa (un nom molt bonic), la primera realitat amb la qual em vaig trobar i em va impactar 
moltíssim, va ser la pobresa de la zona i des seus pobladors. Molta pobresa associada a 
aquesta realitat: en l’àrea de salut, educació, nutrició, especialment en els nins i nines i 
manca de recursos econòmics de la gent, de les famílies per fer front a tots aquests proble-
mes. O sigui, unes condicions de vida bastant dures i molt hostils per la població.

Tomeu Tauler: La realitat que trobàrem va ser de grans contrastos. Socials, humans, 
religiosos... Els dos pobles més grans eren Contumazá (capital de província) i Cascas. 
Contumazá era una cosa, Cascas era l’altra. I escampats al llarg d’una extensa geografia, 
molts de ‘llogarets’ que solien tenir com a centre d’unió l’escola; els més grandets dispo-
saven de capella. 

Pep Rullan: Estiguérem a Kiriguet, és un lloc habitat per indígenes matxiguengas, eren en 
aquells moments vint-i-una comunitats natives, amb una població d’unes cinc mil perso-
nes. Un lloc on no hi havia hagut mai ni metges ni infermeres, terreny verge absolutament 
amb el gran avantatge que això suposava, perquè tot estava per fer. Una gent que havia 
viscut, anys i més anys, sense metges ni infermeres, cosa que a nosaltres ens pot parèixer 
impossible, però era la realitat. Menjaven, vivien, es curaven del que es podien curar i, del 
que no, es morien.

Pere Fiol: Jo vaig anar al Perú l’any 1982, aleshores ja havia començat la gran involució 
del Papa Joan Pau II i l’Església estava molt diferent. Sant Joan Maria, en aquells mo-
ments, era la parròquia de la OCSHA d’Espanya, per tant tots els capellans espanyols que 
arribaven, tots, passaven per allà. 

Moltes vegades la meva feina allà era d’atendre les demandes dels companys perquè es-
tava a Lima i podia resoldre moltes coses que eren dificultoses per aquells que estaven 
lluny. Era molt el que s’havia fet, hi havia una riquesa espiritual i teològica immensa; però 
després, amb en Joan Pau II, això va desembocar en un conservadorisme i una involució.

Tomeu Bennàssar: L’any 1968 no és només l’any del maig francès sinó també de la 
conferència de Medellín. Un parell de mesos abans en Gustavo Gutiérrez, a Chimbote, 
va ser la primera vegada que va passar de la teologia del desenvolupament (teologia del 
desarrollo), perquè va veure que per aquell camí no anàvem enlloc, i va anar canviant per 
arribar a la teologia de l’alliberació. No és un problema de subdesenvolupament que hem 
de desenrotllar, sinó que és un problema de l’opressió de la qual ens hem d’alliberar.
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Ens trobàrem amb una situació, que per nosaltres va ser molt nova; vèiem que a Amèrica 
hi havia una cosa molt emergent, una cosa de situació difícil. Ens trobam en un moment 
d’un canvi de l’Església i l’aplicació des Concili a Amèrica. Això ho veim des d’un Semi-
nari que tenia molt de prestigi però que s’havia de posar amb ona conciliar i amb ona de 
Medellín. Vàrem tenir dificultats esdevingudes, sobretot, de part de la Jerarquia.

L’actitud dels seminaristes estava a nostre favor. Els capellans de Trujillo, que estaven un 
poc entorn del Seminari, estaven a favor de tot aquest canvi; però el bisbe i sobretot l’au-
xiliar, en Baldo, que era un carca, i altres capellans estaven en contra. Un Seminari del 
qual ells volien que en sortissin capellans: molts, baratos i de forma immediata i ràpida.

De quina manera vos va canviar aquesta experiència?

Tomeu Tauler: Va ser una experiència que em va impactar tant que em va ajudar a ma-
durar, veient forts contrastos i tremendes injustícies que mai m’havia pogut imaginar. Em 
va impactar la pietat popular d’aquella gent, tan diferent a la nostra i molt arrelada; i de 
manera molt especial la seva hospitalitat.

Felisa García: L’experiència viscuda ha ampliat i obert nous horitzons i sobretot, m’ha 
permès viure i experimentar la riquesa de la interculturalitat. Després dels anys viscuts 
allà i de tornada a Mallorca no som la mateixa.

Pep Rullan: La meva estada a Perú ha estat molt positiva. Sempre dic una frase, després 
d’estar cinc anys sense TV, sense cine, sense hipermercats, sense cotxe, sense telèfon, 
etc.“vaig aprendre que tot és relatiu i relativisable, manco Déu”.

Pere Fiol: Quan jo vaig anar allà ja tenia més de quaranta anys. Vaig viure i notar unes 
altres sensibilitats, una pobresa, pobresa. Això t’ajuda moltíssim a mirar les coses d’una 
altra manera. Per afegitó, després tens més en compte les persones, la seva situació i no 
tant la institució.

Tomeu Bennàssar: Jo afegiria aquest sentit de canvi. Però no havia passat pel baptisme, 
que era aleshores un vertader baptisme, passar per Amèrica, per dir-ho així, passar pels 
pobres. Vaig canviar un poc la perspectiva, jo ja estava en certa manera, encaminat. Aquí 
el nostre Déu és un Déu que el coneixem a través d’un conflicte laboral, d’uns treballadors 
explotats. 

 (sis articles) 

Si ara tenguessis 20 anys ¿entraries 
al Seminari i demanaries esser orde-
nat capellà? Per què sí? O per què 
no?

Joan Bauzá: Sí, imagín que tornaria 
aspirar al presbiterat. Almanco per 
aquestes raons: perquè crec que Déu 
em tornaria cridar per a demanar-me 
aquest servei; perquè crec que des 
d’aquest lloc tornaria fer bé a moltes persones; i perquè seria feliç amb la mateixa opció.

Tomeu Tauler: Si tingués les mateixes conviccions, idees i adhesió a Jesús que ara sent, 
he de dir que sí. Ara bé, les circumstàncies actuals, l’any 2017, són tan diferents... que no 
sabria què respondre.

Rafel Umbert: Probablement, i en les circumstàncies que vivim actualment, no em resul-
taria tan fàcil la decisió de ser prevere, com ho va ser als onze anys, envoltat d’un ambient 
religiós.

Sebastià Salom: Si em trobàs en una situació semblant a la de fa cinquanta anys possible-
ment em tornaria presentar per a ser capellà. Però si em trobàs amb la situació actual, així 
com ara veig la societat i l’Església, crec que cercaria altres maneres de servir l’Església, 
o com a missioner, o com a laic compromès.

Pere Orpí: Vaig entrar en el Seminari als vint anys, després de tot un procés vocacional. 
Supòs que ara, quan el Papa Francesc s’esforça per revifar la brisa matinera del Concili, 
m’animaria a tornar respondre amb un Sí decidit i esperançat a la crida vocacional.

Tomeu Català: El motiu pel qual vaig entrar al Seminari i esser ordenat capellà, per a 
mi segueix essent vàlid: servei a la Comunitat i a l´Església, i especialment a les persones 
amb més dificultat, pertanyin o no a aquesta Església. Ara bé, el que no tendria tan clar és 
el com esser capellà.

¿Avui tu animaries o aconsellaries a qualcú a prendre aquest camí?

Joan Bauzá: Sí, animaria a joves a optar actualment al sacerdoci, i no ho faria de la ma-
teixa manera amb la qual jo vaig ser animat.

Sebastià Salom: Actualment no em sent en condicions d’animar o aconsellar cap jove a 
seguir el camí del sacerdoci. Però no desanimaria ningú que em manifestàs el seu desig 
de ser capellà.
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Pere Orpí: Si vengués el cas, m’atreviria a ajudar qualque jove a donar una passa enda-
vant en el seu itinerari vocacional, com he fet algunes vegades amb bon resultat.

Quin és el moment de la teva vida en què et sentires més bé com a capellà?

Tomeu Catalá: Crec que sempre m´he sentit bé com a capellà i m’hi sent. Per a mi va molt 
unit el que som i visc, amb totes les contradiccions i deficiències. I el que visc va molt més 
enllà de les funcions pròpiament dites sacerdotals. 

Rafel Umbert: Si hagués de concretar algun moment, jo diria que foren els dotze anys de 
permanència als pobles d’Artà i Colònia de Sant Pere els que més calaren en la meva vida 
de prevere. Allà, m’hi vaig sentir especialment bé.

Tomeu Tauler: L’experiència de la Serra del Perú fou el que més m’enriquí com a perso-
na i com a capellà: fou molt més el que vaig rebre que el que vaig poder donar. Però els 
millors anys per a mi varen ser els que vaig viure a la parròquia de Porreres, sense llevar 
res a les altres parròquies...

Pere Orpí: Tal volta allà on més he viscut el contacte amb la gent fou a Son Macià, un 
poblet petit i pagès, amb poca burocràcia i poc ritualisme, on sobretot vaig fer camí amb 
al·lots i joves: per les muntanyes, per la vida i per la fe.

Sebastià Salom: Sens dubte a Burundi és on m’he sentit més realitzat com a capellà, no 
perquè allà no fes de funcionari del culte, perquè en realitat hi feia més que aquí a Ma-
llorca, sinó pel fet de sentir-me enmig dels més pobres de la Terra, fent-los costat, demos-
trant-los, just amb la meva sola presència, que els estimava.

Joan Bauzá: Fa uns anys feia distincions entre un moment o altre del meu sacerdoci i 
distingia importàncies. Però ara, tot es comença a desdibuixar i tot forma com un “conti-
nuum” en el qual no em veig tant a mi com a Déu. Sí que no s’han desdibuixat els rostres: 
els de molts feligresos de les parròquies a les quals he servit.

¿Et vares trobar en alguna ocasió a la corda fluixa, dubtant entre seguir exercint el 
ministeri o demanar la secularització? ¿Per quines raons fonamentals et vares decidir 
a continuar en l’exercici del ministeri?

Pere Orpí: Que jo recordi, mai m’he plantejat seriosament deixar el sacerdoci.

Sebastià Salom: A dir ver no he passat moments molts durs de crisi. Segurament pesava 
dins mi la fidelitat a la promesa de servir l’Església com a capellà tota la vida.

Joan Bauzá: La batalla forta es desenvolupà en aquest sentit: m’han costat a mi massa 
esforços coses que per a mi no són essencials. L’exigència del celibat per a poder ser or-
denat prevere és un exemple, i no és l’única exigència no essencial. La barreja, en la qual 
vaig ser inculturitzat, entre manaments revelats i tradicions culturals m’ha estat un feix.

Tomeu Tauler: A la corda fluixa m’hi he sentit moltes vegades, no fins al punt de pensar en 
demanar la secularització. En diferents etapes de la meva vida, m’assetjava la idea que ser 
capellà “tal volta no tenia sentit avui”, que “el celibat obligatori és quelcom inhumà”...

Rafel Umbert: Malgrat el profund impacte que em produïa la notícia de les secularitzaci-
ons en aquells moments, mai vaig dubtar en seguir el meu ministeri. El fet d’haver tingut 
bons amics preveres amb qui compartir, parlar i discutir, crec que fou decisiu a l’hora de 
no plantejar-me la possibilitat de la secularització.

Tomeu Catalá: Més bé des que em varen ordenar de capellà he dubtat de deixar el servei 
“sacerdotal” en un moment donat. La raó era especialment veure com els que es creuen 
a vegades esser l’única veu de l´església, ens volien imposar uns treballs i unes formes i 
prohibir-ne unes altres que per a mi ni eren evangèliques ni “quasi” humanes.

El teu grau de fe, o d’amistat amb Jesús, o de compromís amb l’Església ¿és igual ara 
que el dia de l’ordenació?

Tomeu Tauler: El meu grau de fe és, sense dubte, molt més fort ara que el dia de l’orde-
nació. Llavors era una impressió més bé “sentimental” i “vaporosa”.

Pere Orpí: Amb freqüents alts i baixos. Consider que la tasca literària m’ha ajudat a man-
tenir la fe i la disponibilitat, sobretot la meva aportació al cantoral diocesà.

Tomeu Català: Jo pens que no puc comparar; però sí que vull dir que el grau de fe en 
Jesús ha augmentat i ha variat.

Rafel Umbert: Jo diria que la meva fe ha anat madurant al llarg del temps. I enmig de 
les fluctuacions, dubtes i interrogants, la meva amistat amb Jesús ha constituït l’arrel de 
la meva vocació.

Joan Bauzá: No, la meva fe no és igual, és diferent. De cada cop entenc més la litúrgia 
no com opció meva per Déu, sinó com una opció seva per mi, opció que necessit celebrar.

Sebastià Salom: No ho dubt ni un moment. Em sent ara més a prop de Jesús que no fa cin-
quanta anys. Potser sigui una fe i una amistat amb Jesús ben diferent, abans més infantil 
i ara més adulta.
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LA VIDA DE MATRIMONI I EL MINISTERI SACERDOTAL (pre-
guntes i respostes per escrit)

Abans d’entrar a les preguntes concretes que ens havien de 
contestar, a títol d’introducció, els hem fet el següent “Status 
Questionis”. 

¿Creus que encara perdura una idea d’incompatibilitat (o 
teològica, o moral, o històrica) entre la relació sexual i la 
presidència del culte cristià? ¿Creus que encara es considera 
més perfecte l’estat del celibat que no l’estat del matrimoni? 
¿Creus que potser queden encara a l’Església catòlica residus 
del judaisme sobre la impuresa legal que inhabilitava per 
a la celebració del culte? ¿Per què, per exemple, un prevere 
està obligat al vot del celibat? ¿Per què un prevere que vol 
contreure matrimoni és obligat a deixar d’exercir el ministeri 
sacerdotal? ¿Per què, en canvi, un home casat pot ser ordenat 
de diaca i presidir les celebracions d’alguns sagraments? ¿O 
per què un diaca, després de l’ordenació, ja no es pot casar? ¿O 
per què un diaca casat, en cas de quedar vidu, no s’ha de poder 
tornar casar? ¿O per què, per exemple, els capellans ortodoxos es poden casar abans de ser 
ordenats, i, en canvi, no es poden casar després d’haver estat ordenats?

Pregunta dirigida als dos capellans secularitzats: ¿De quina manera creus que hauria 
influït la teva vida de matrimoni, si, estant casat, haguessis pogut continuar exercint 
com a capellà? ¿Per qüestions econòmiques, pel tema de la disponibilitat, o per altres 
temes?

Mateu Ramis: Puc estar equivocat, però crec que hagués influït positivament. El matri-
moni ha estat per a mi una experiència humana enriquidora. Tant la relació amb la dona, 
com amb els tres fills/es. Estic convençut que m’han ajudat a madurar com a persona. I 
tenc la convicció que l’exercici de la paternitat potencia una actitud d’entrega cap als al-
tres. En el meu cas crec que ha desenvolupat tant la comprensió, com la generositat, com 
l’esperit de sacrifici.

Pep Garau: Cada cas és diferent. El meu cas, poc comú, d’haver rebut el do de quatre 
fills, petits encara, fa que el grau de disponibilitat i la capacitat adquisitiva podrien res-
tar tocades, si tenim en compte la disponibilitat que avui en dia es demana al prevere. Es 
tractaria que aquest model de prevere fos poc a poc substituït, o, en tot cas, ampliat amb 
altres models que no demanassin o no exigissin tanta disponibilitat horària, poder dedicar 
menys temps però amb una qualitat diferent.

Pregunta als diaques permanents: ¿Quina contribució creus que la teva vida de 
matrimoni aporta al teu ministeri de diaca, positivament o negativament?
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Andreu Carrió: Absolutament positiu. Molt positiu. El compartir la meva vida amb una 
persona enamorada, amb una opció de vida (compromís) de parella em fa molt feliç. 
Aquesta realitat es traspua i es nota en l’exercici del ministeri .

Joan Andreu: Començarem pels aspectes més negatius. Bàsicament la problemàtica que 
es presenta és haver d’integrar les responsabilitats derivades de la vida familiar i ma-
trimonial dins la tasca diaconal. Aquesta dificultat s’alleugera quan l’esposa també pot 
participar d’algunes tasques de pastoral concretes. La resta d’aspectes que es poden con-
siderar són clarament positius.

Pregunta dirigida a tots i totes: ¿Creus que l’Església ha mantingut al llarg de la seva 
història una falsa idea sobre la relació sexual?

Catalina Estrany: L’Església ha fet diferents plantejaments al llarg de la història i la so-
cietat va sempre dues passes endavant. Cal revisar-ho i retornar a l’Evangeli, un Evangeli 
viu, actual, l’Evangeli de sempre.

Joan Andreu: De manera majoritària crec que sí, que l’Església ha mantingut una falsa 
idea sobre la relació sexual. I no tan sols l’Església, sinó moltes persones d’Església. Hi 
ha hagut una tendència a veure en la relació sexual una espècie de conquesta, accentuant 
la dimensió de plaer físic del sexe. S’ha entès el sexe com un dret inherent al matrimoni.

Pep Garau: Al llarg de la història l’Església ha tingut moltes idees de la relació sexual, i 
sovint contradictòries. Potser la influència de contexts diferents i d’idees religioses i filo-
sòfiques diverses hagin ajudat a això.

Andreu Carrió: En general sí. L’Església ha concebut la sexualitat com un mal menor, 
orientada essencialment cap a la procreació, no com un valor necessari i positiu per a 
l’estabilitat emocional i afectiu de la persona.

Mateu Ramis: Al llarg dels segles la jerarquia eclesiàstica ha viscut una doble moral en 
relació al sexe. Crec que és difícil defensar que la majoria de religiosos i en particular 
la jerarquia hagin mantingut un celibat exemplar en la seva vida privada. Però al mateix 
temps ha imposat una moral sexual i una repressió dràstica per als altres.

Lina Torres: Les relacions sexuals per a l’Església sempre han estat un tema tabú i pro-
hibit, que ha comportat una visió molt negativa de nosaltres, les dones.

Pregunta dirigida a tots i totes: Altres aportacions o reflexions que vulguis fer sobre el 
tema.

Pep Garau: El ministeri sacerdotal ha de revisar-se, almanco en la seva dimensió pasto-
ral, no tant dogmàtica. El prevere no ha de ser un clergue, un separat, sinó llevat dins la 
massa, compartint el quefer del poble, carregant la seva creu. Si el cèlibe es converteix en 
un “fadrinot”, fa un trist favor al ministeri i a l’Església de Jesús.

Catalina Estrany: Som part de l’Església i ho seguirem essent exercint o no el ministeri, 
essent religiosos o religioses, preveres o laics... tots som poble de Déu. “No sufoqueu l’Es-
perit”, diu sant Pau. Deixem que l’Esperit bufi i ens obri nous horitzons per a proclamar 
la Paraula, l’Evangeli.
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Lina Torres: Voldria expressar la meva perplexitat per la instauració del diaconat perma-
nent. Em sembla molt bé donar l’oportunitat a un bon home i casat que pugui esser ordenat 
i exercir de diaca, però per a mi no deixa d’esser un fet contradictori ja que a sacerdots 
que es volen casar se’ls obliga a deixar el ministeri.

Mateu Ramis: Jo crec que l’Església catòlica està enrocada. La situació actual és que els 
joves ens han donat l’esquena i que no hi ha prou vocacions sacerdotals. I aquest tema em 
tem que anirà de cada vegada a pitjor.

Andreu Carrió: Sobre el sacerdoci dels casats. Personalment no tenc vocació sacerdotal, 
però crec honradament que és vital obrir la porta del sacerdoci als casats, i és absoluta-
ment compatible la línia tradicional amb la del celibat.

En un moment eclesial a Ma-
llorca difícil i complex, quin 
és el paper que hi té Càritas, 
tant des del caire parroquial 
com diocesà?

Guiem Vaquer: És un signe 
que vol fer visible i intel·ligible 
a tothom la manera d’estimar 
de Jesús que es fa present en 
els homes i dones i en les comunitats de l’Església. Càritas no l’hem d’entendre com una 
associació benèfica o assistencial. Això ho fa quan és imprescindible.

Margalida Riutort: En relació a la beneficència, pens que cal distingir, tant a nivell 
eclesial, diocesà i parroquial, tres pilars inseparables: l’anunci, entès com donar a conèi-
xer el missatge de Jesús; la celebració, quan cada vegada que compartim la fracció del Pa 
revivim el fet de donar-se per Amor a tot el món; i la caritat, com a l’acció de compartir 
els nostres béns amb els més pobres.

Pep Morell: Les ajudes que donam, quasi sempre queden supeditades a qualque compro-
mís. La nostra opinió és que donar per donar no soluciona el problema.

M. del Mar Moll: La majoria de vegades darrere una demanda directa, normalment solen 
ser demandes materials, hi sol haver altres demandes que són de cobrir necessitats bàsi-
ques, no d’alimentació, sinó de sentir-se escoltat, acompanyat.

Qui ve a Càritas actualment a demanar ajuda, tant a Palma com en els pobles?
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M. del Mar Moll: Ara mateix tant pot ser una persona tota sola, com pot ser una família. 
Canvia molt el perfil depenent del barri. Ara tenim persones nou vingudes, abans s’havia 
restringit un poc, en temps de crisi, però ara ja, poc a poc, torna venir gent de fora.

Pep Morell: A nosaltres s’ha canviat el tipus de gent que ens demana ajudes, abans ma-
joritàriament eren famílies d’immigrants, actualment el percentatge de famílies del poble 
que atenem és superior al col·lectiu d’immigrants. 

Margalida Riutort: El gruix nostre és de persones més joves, entre trenta-cinc i cincquan-
ta-cinc anys, amb infants, les persones estrangeres suposen més del 50% a nivell diocesà. 
Atenem a Càritas gent de més de seixanta països.

Joana Alomar: A sa Pobla hem aconseguit complementar-nos amb els serveis socials, ja 
que abans un i altre, Ajuntament i Càritas, repartien aliments. Ara ho hem unificat. Qui va 
a recollida d’aliments, passa primer pels serveis socials de l’Ajuntament i desprès ens ho 
comunica a nosaltres.

Quines són les problemàtiques socials més urgents que Càritas ha d’afrontar a Ma-
llorca en aquests moments?

Margalida Riutort: Jo diria que una de les problemàtiques més serioses d’avui és el pro-
blema de l’habitatge. Lloguers alts, amb el tema dels lloguers vacacionals que per a molta 
gent constitueixen un sobresou, la cosa s’ha disparada.

M. del Mar Moll: En aquest aspecte no hi ha serveis que puguin atendre les persones que 
es troben en una situació de manca de salut mental. Hi ha estudis que confirmen que això 
anirà en augment en el futur.

Guiem Vaquer: És molt forta la problemàtica de les famílies amb dificultats (famílies de-
sestructurades, problemàtica familiar, sobrecàrrega de treball domèstic, mares soles amb 
fills petits, etc.)

Pep Morell: L’augment de famílies monoparentals, on normalment és la dona la qui es fa 
càrrec de pujar-la, en tot el que això comporta de dedicació a la família i a la seva pròpia 
realització com a persona.

Joana Alomar: És bàsica la implicació de les administracions per resoldre moltes 
problemàtiques. Per exemple, la pobresa energètica, es resoldrà si intervé l’administració.

Quins són els projectes que Càritas té en marxa actualment?

Margalida Riutort: Jo crec que el més significatiu són els grups d’Acció Social de les 
parròquies, que són els grups de voluntaris, que tenen molts de projectes.

Joana Alomar: A sa Pobla tenim “l’albergue” on hi ha usuaris que dormen, allà hi tenen 
sopar i berenar el matí. Tenim el menjador social, juntament amb la fundació “dones de 
la Marjal”. També tenim “el rober”, que és allà on fan la recollida de roba, la trien i la 
posam a la venda. 
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Pep Morell: A Sóller feim una entrega quinzenal d’aliments, durant el 2017 hem atès 
tres-centes setanta-una persones distribuïdes en cent divuit famílies que han representat 
uns mil cent trenta lliuraments. Tenim un projecte de microcrèdits ajudant a pagar rebuts 
de subministraments, lloguers, menjadors escolars, etc. Els que no poden tornar els do-
blers ho tornen en treballs per a la comunitat.

Guiem Vaquer: Dins aquests projectes hi podem posar el que anomenam Campanyes: 
Campanya de sensibilització, mobilitat humana, refugiats i immigrants, sobre Ecologia 
integral. ´Cercar eines per a la inserció laboral.

Margalida Riutort: A Càritas Mallorca: a) Acció de base, que és l’atenció des de les par-
ròquies. b) Acció per a la inserció sociolaboral. c) Accions de sensibilització. Cadascuna 
d’aquestes accions abraça molts de programes.

Quins camps no estan encara atesos? I quins reptes de futur té plantejats Càritas a 
Mallorca?

Guiem Vaquer: Incorporar voluntariat jove. Implementar el III Pla estratègic. Major i 
millor relació de les Càritas parroquials amb Càritas Diocesana. A diferents espais això 
suposa la realització d’obres. 

Margalida Riutort: No és que siguin camps no atesos però l’Església hi hauria de fer 
més: Habitatge, integració de la immigració, Medi-ambient, ecologia, cuidat de la terra, 
animació comunitària, i molts altres. 

Pep Morell: Per a nosaltres un dels camps a atendre és el de la gent major. I uns dels rep-
tes més preocupants que tenim és com ampliam el voluntariat amb gent més jove.

Quins són els recursos amb què compta Càritas, econòmics, de locals, de voluntariat, 
etc.?

Guiem Vaquer: Recursos econòmics. Per activitat pròpia (Donatius, subscriptors, cam-
panyes Nadal i Corpus, herències i llegats, Càritas Espanyola, Cabildo de la Seu, vendes 
articles dels tallers i comerç just, etc.). Administració pública (IRPF, Govern Balear, Ajun-
tament de Palma, Ajuntament Inca, Consell Insular de Mallorca, Fons Social Europeu, 
etc.) i altres institucions.

Locals. Casa Església, seu de Càritas. Fundació Joana Barceló del carrer Socors. Tallers 
Verge de Lluc (recuperació juguetes i paper). Nau a Son Castelló. Menjador social d’Inca. 
Parròquies (espais per acció de base i comunitària). Botiga solidària del carrer de Sant 
Felip Neri de Palma. Botigues solidàries a pobles (espais cedits per parròquies).

Personal: Trenta-vuit. Voluntariat: Nou-centes vuitanta-quatre persones. Personal con-
tractat: setanta-cinc (seixanta-quatre dones i onze homes).

¡LA PRESÓ ÉS UNA MESURA PUNITIVA I/O REHABILITADO-
RA?

¿El sistema penitenciari 
actual considerau que és 
apte, que és adequat per 
rehabilitar les persones?

Ramón Martín: Es mejo-
rable. Cuando alguien vi-
ene a prisión viene porque 
ha cometido un error en 
la vida o ha actuado mal, 
que hay persones que vienen por el error de haberse equivocado. Lo importante es poder 
hablar con ellos el tiempo que están en prisión para que, si fue un error que cometieron, 
se den cuenta y no incurran de nuevo en el error.

Fernando Trejo: Para mí, que pases cinco años en la cárcel, no le veo quizás la forma que 
tienen ellos de tratar de rehabilitar las personas, no. Primero porque no hay los suficientes 
medios. No ponen de su parte las entidades, la dirección del Centro, para que uno tome 
esa decisión de rehabilitarse. Para mí, tener ciento cuarenta personas en un patio sin más 
opción que jugar al parchís, fumar porro, tabaco o lo que quieran, creo que no es un buen 
método.

En pocas palabras, diríais que la cárcel se ve más como un castigo por algo que se ha 
hecho mal que como una educación para ser mejores.

Ramón Martín: Hay algunos de esos internos que, después de tantos años, me han dicho 
a mí: don Ramón, esta santa casa —llamarla así— me ha salvado la vida. Ud. no sabe una 
cosa: yo llegué aquí analfabeto. Empecé a estudiar en esta casa. O no se hace nada o los 
medios que tienen, como están domesticados, si no hay un profesional que te diga, oye, 
vente para acá y te oriento o te pones a estudiar, a alfabetizarte o a usar los medios que 
tenemos. Bueno, pues, este hombre, siendo analfabeto, con sus veinticinco años, llegó a 
estudiar hasta el acceso a la Universidad y lo aprobó.

Esteve Serna: Pens dues coses: la teoria i les lleis segurament són meravelloses. La pràc-
tica, després, com passa en moltes coses, té moltes mancances: de dotacions econòmiques 
i humanes sobretot. A presó falten persones que vulguin i falten doblers. Hi ha molts de 
doblers per lo que la societat demana: seguretat, que la gent estigui tancada. Tot el demés 
és secundari. Segurament a Europa hi deu haver les lleis més avançades, més meravello-
ses; l’aplicació en canvi, no tant.

Sagrario Delgado: Jo també crec que la persona mateixa, l’intern, pot viure aquesta si-
tuació de dues maneres, la qual cosa depèn d’ell. Pot treure’n profit i dir aquesta situació 
“o bien me hunde o...”
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Esteve Serna: Quan un comet un delicte, fa alguna cosa contra la llei, normalment, llevat 
de casos estranys, és un fet puntual. Una condemna ho és les vint-i-quatre hores de cada 
dia els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any, durant no sé quants d’anys

Jaume Alemany: En general, la presó no rehabilita perquè no està pensada per això. La 
Constitució fa quaranta anys va dir que les penes privatives de llibertat estan orientades 
a la reinserció. No és així, més aviat s’imposen per castigar. És cert que qualsevol pena té 
una part punitiva, que és castigar el delicte. Un delicte s’ha de castigar; per tant, aquesta 
funció se compleix, però la funció rehabilitadora és molt difícil que se compleixi pel que ja 
s’ha dit: perquè, ¿com es pot rehabilitar estant tancat? Les presons no sobren; però jo di-
ria que la presó és inhumana, el fet de fer presó, crec que és inhumà. Per ventura no s’han 
trobat altres formes; hi ha alternatives, però no donen resposta.

Esteve Serna: Jo crec que la presó és el resultat d’una forma d’entendre la societat que 
és més bona de manejar si es té por, si hi ha un sistema punitiu i llavors la conseqüència 
és la presó. Per tant, la gent no pensa tant en presó sinó en el fet que és molt més bona de 
manejar una societat amb la por. Això té una conseqüència: el que es pensa és normativit-
zar, castigar, crear aquesta societat maniquea de “los buenos y los malos, los de siempre 
y los malos”. Al final, es crea una estructura que, com totes les estructures, tendeixen a 
mantenir-se a elles mateixes.

¿Qué sensación tienen los internos ante los funcionarios? ¿Hay funcionarios que tam-
bién tienen esa idea punitiva o hay una empatía entre presos y funcionarios, o hay de 
todo?”

Fernando Trejo: Muchas veces se lo dije a algunos funcionarios, de pequeño me enseña-
ron que el respeto da respeto; si yo le trato a Ud. con respeto, espero recibir lo mismo. Pero 
allí eso no va. Yo entré en prisión a las dos de la madrugada. Me llevó la Guardia Civil 
y la Policía Nacional y sé que a las dos de la mañana a ninguna persona le gusta estar 
levantado y menos aún tener que levantarse para ir a trabajar.

Esteve Serna: En mi trabajo pastoral en los pisos me toca a mi hacer también, entre co-
millas, la función de malo. Vull dir que en els pisos hi ha unes normes per als qui venen. 
Hi ha gent que no les compleix, hi ha gent que no les compleix escandalosament i, a més, 
amb “alevosía y nocturnidad”. I a mi me toca, a vegades, posar límits.

Fernando Trejo: Hay algún funcionario, allí en el tercer grado, que deja la gente sin co-
mer. No le dejan entrar a comer sólo porque lleva una camiseta de tirantes. Pero no es el 
hecho que le dejen sin comer, sino que las persones han salido, se han puesto una camiseta 
normal y les dicen no, ya no entras.

¿Por qué se meten a funcionarios: por vocación, por tener un trabajo o para castigar?

Fernando Trejo: La inmensa mayoría por tener un trabajo. Yo hablo de mi caso concreto. 
Yo acabé la facultad y ese año no se convocaban oposiciones. Quería trabajar y no pude 
entrar en la empresa de mi padre. Como funcionario resulta que descubro mi vocación. Yo 
estoy encantado. Estoy donde tengo que estar. Me fascina mi trabajo, me encanta.

Sagrario Delgado: Cuántas familias no hemos encontrado fuera llorando porque no les 
han dejado entrar! Y venían de muy lejos; por cinco minutos. Y te decían: “Tú eras con-
descendiente y les permitías pasar. Por eso, yo, cuando te cambien, se me estrechará el 
corazón al quedarme sin el apoyo que teníamos”. 

Què hi ha actualment dins la presó que considerau positiu, què ajuda, què orienta, 
què rehabilita? Vosaltres sou com intermediaris?

Sagrario Delgado: Sí, consider que nosaltres feim de pont para el contacto con las famili-
as. Pastoral es el puente entre esta familia que está fuera, no sabe nada ni conoce nada, y 
el interno que está dentro, que tampoco no tiene abogado o tiene un abogado de oficio que 
no responde. Otro problema es el de los muchos casos que no tienen a nadie.

Jaume Alemany: Jo crec que una cosa que aporta també la pastoral penitenciària és lo 
que dèiem abans: intentar dignificar les persones y dignificar els espais. Però jo no vaig 
a la presó per anar a denunciar. Si fos així, entendria que no em deixessin entrar. Si em 
deixen entrar a la presó és perquè ells es fien de mi i jo estic com un col·laborador. Sempre 
hi ha aquest punt de dir fins a on. A veces les digo. Esta confianza que hay no puede ser a 
costa de callarme cosas que tendría que decir.

Quina oferta religiosa hi ha, a més de la missa? 

Jaume Alemany: Ens veim el diumenge, a les nou del matí. A cada mòdul hi ha un seglar 
o una religiosa que fa una celebració amb l’Evangeli. I un diumenge en el mes, després 
de presentar una llista amb tots els qui han demanat per instància assistir a la nostra 
missa, havent manifestat el culte on volen anar, església catòlica, evangèlica, “testigos de 
Jehová”, ens veim en el teatre un centenar de persones i deim una missa. Demanen moltes 
vegades els sagraments, però jo som un poc “reaci”.

 

Quins són els motius pels 
quals creis que l’Església 
catòlica occidental ha ten-
gut una baixada tan gran 
d’acceptació i d’assistència 
a les celebracions de l’Eu-
caristia i dels sagraments?

Bel Martínez: Jo diria que 
l’Església està desconnectada de la societat: la societat va per un camí i l’Església va per 
un altre, no xerram un mateix idioma. L’Església es pronuncia per una sèrie de temes, per 
exemple, la dona, el tema de l’avortament, homosexualitat, el tema del sexe segueix sent 
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un “tabú”, el tema des celibat... tot això; l’Església quan fa una sèrie de missatges cap a 
la gent és molt estricta amb tot. Està donant resposta a preguntes que la gent del carrer, o 
no les coneix o no les sap escoltar... 

Funcionen els Consells Parroquials? 

Lluís Palmer: Nosaltres tenim el Consell Parroquial, però ens falta formació. Si tu no 
saps, no pots actuar perquè tens por a dir segons què. Així com un capellà necessita tretze 
anys de formació, nosaltres també la necessitam i moltes vegades no la tenim.

Bel Martínez: Per dur la responsabilitat d’una parròquia i que un laic sigui responsable, 
es necessita disponibilitat. Si fas feina i tens una casa i una família i tens un grup de joves, 
com tenc jo, i has de preparar els temes, no pots dur una parròquia. L’Església s’haurà de 
posar la mà a la butxaca i haurà de pagar algú que ho faci. Haurà de posar una persona 
que pugui deixar la feina i responsabilitzar-se de la parròquia.

Maria A. Nicolau.  Jo he d’agrair molt als rectors que vaig tenir a Porreres que dedicas-
sin una sessió al Consell i una altra a formació. Això ens servia per anar entenent quina 
era la nostra tasca dins l’Església. Resumint voldria que en el Consell hi hagués formació, 
coresponsabilitat i presència de joves. 

Jordi Llabrés: A Sencelles hem tengut molts de canvis de rectors en poc temps. Ens ha 
tocat ballar segons el so de cada guitarra. Alguns han donat molta importància al Consell 
parroquial i ens han impulsat a prendre certes responsabilitats. I en canvi altres ens han fet 
sentir com a membres d’una comissió de festes. Venien les festes i ens reuníem per parlar 
dels horaris de les funcions i de si hem de fer un refresc a la sortida de missa. Això no et 
motiva. 

Toni Llompart: A Inca hi ha tres parròquies i tres consells parroquials. A la Unitat de 
Pastoral hi ha vuit consells parroquials. I després hi ha el Consell Parroquial de la Unitat 
Pastoral, que no té res a veure amb els altres vuit. Aquest consell és més aviat una posada 
en comú. Fa unes tasques més bé administratives, per exemple, es posen d’acord de com 
combinar els horaris o les Matines o les altres activitats de totes les parròquies.

Per què el missatge de Jesús avui no atreu? Qui té la culpa d’això i què se podria fer 
per tal que atragués?

Bel Martínez: Jo crec que el missatge de Jesús és atraient, la gent quan el coneix, se sent 
atreta. Jo, a la institució i la jerarquia la deixaria a part. Perquè a mi m’ha passat amb 
joves, quan tu els plateges en la realitat i amb experiència, per exemple, anem a conèixer el 
comerç just, anem a conèixer què es fa en el Centre d’Aliments de la parròquia, que depèn 
de l’Inem, anem a conèixer una sèrie de coses que ells les puguin tocar amb les mans. Això 
als joves els atreu. Ara bé una altra cosa és l’Església, una altra cosa és anar a missa, una 
altra cosa és…

Lluís Palmer: Jo, me deman, on es parla de Jesús? A la missa, i és el capellà qui parla de 
Jesús, normalment. I tots els que assistim a missa estam encantats, perquè sap donar unes 
pinzellades, però, i és el que anava a dir: els qui anam a missa, quants som? Poquets.

Una Església en sortida. Sortim? O només xerram dels que hi ha dedins?

Sebastià Salom: Jo consider que una sortida dels capellans cap a la gent és aprofitar quan 
ve la gent, i quan ve la gent? En els funerals, puc dir que no hi ha funeral on no aprofiti 
per donar un missatge. 

Maria A. Nicolau: El meu problema són els joves. ¿Als joves com els arriba la figura de 
Jesús? A través de què? A la família que és allà on jo vaig néixer a la fe i vaig créixer. Hi 
ha un moment en què les famílies ho depositen en mans de la parròquia, i no tots arriben 
a la parròquia. Avui dia tot el que és tipus voluntariat i testimoni de donació gratuïta un 
quaranta per cent dels joves ho entenen beníssim. 

Bel Martínez: A l’Encarnació feim celebracions de la penitència comunitàries, també es 
fa la confessió personal. Hi va haver un seminarista que ens va dir que això estava pro-
hibit, això només es podia fer en temps de guerra o en temps de no sé què. Jo li vaig dir: 
Mira, a mi no em maregis. Jo crec que s’està fent una menjada de coco, duen una menjada 
de coco increïble. Avui en dia no només als seminaristes, sinó a molts de grups se’ls està 
adoctrinant. Les persones adoctrinades jo les trob superperilloses.

En aquests moments actuals ¿com et sents davant el missatge de Jesús que dona l’Es-
glésia, com et sents, desanimat, cansat? Amb això acabaríem la Taula Rodona.

Maria A. Nicolau: M’agradaria tenir esperança que, com va dir Jesús a l’evangeli, “jo 
estaré amb vosaltres cada dia fins al final del temps”. Jo crec que hem de seguir tant si som 
pocs com manco, ens hem de llevar del cap la quantitat perquè no es tracta de ser molts. 
Basta els que siguem i puguem trobar petits grups on hi trobem aquest caliu que Jesús 
posava quan es trobava amb els seus amics.

Jordi Llabrés: Jo també em trob esperançat. Crec que l’Església del futur serà molt dife-
rent de la que tenim ara. Però esperançat amb el papa Francesc i el seu missatge que ens 
transmet. Esperançat també perquè totes aquestes persones que en aquests moments li fan 
tant de contrari; o que captin un dia el missatge o que callin. Ara tenim un papa amb els 
peus afitorats en terra i que intenta parlar el llenguatge d’avui en dia.

Toni Llompart: La meva visió és que s’estan potenciant moviments dins l’Església i els 
que anam a l’església i no som d’aquests grupets, pareix que ens diuen que si tens més 
de seixanta-cinc anys pots venir, però si ets més jove t’has d’apuntar aquí amb nosaltres 
(referint-se a aquests grupets petits i tancats). Jo pens moltes vegades què puc fer per l’Es-
glésia i l’Església què pot fer per mi.
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La Revista “Modèlics i modelicons”, tot i que va néixer com un mitjà de comunicació 
entre els condeixebles que començaren els estudis en el Seminari aproximadament a l’any 
1954 (o que s’hi agregaren després) i reberen l’ordenació sacerdotal a l’entorn de l’any 
1967, sempre ha estat una publicació oberta a moltes altres col·laboracions. 

Ara en aquest darrer capítol volem fer menció de tot el gran ventall d’altres col·labora-
cions, que no s’han esmentat en els capítols anteriors (ni als escrits que han tractat temes 
a l’entorn del Seminari, ni a les seccions com “El nostre convidat”, o “Domingo Mateu 
entrevista a...”, ni a les Taules Rodones). Per tant, és un conjunt no classificat on hi ha 
opinions, reflexions, comunicacions d’experiències, confidències i vivències, cròniques de 
trobades i d’esdeveniments, ressenyes de llibres llegits, reportatges sobre persones o fets, 
cartes rebudes dels lectors... i un llarg etcètera.

En aquest maremàgnum de col·laboracions hi ha algunes seccions que s’han mantingut 
durant algun temps, i també hi ha escrits al marge de les seccions. Entre les seccions més 
habituals podem esmentar: 

-L’Editorial, escrita per un membre de l’equip de redacció. 

-“Per començar...” (des del nº 2), que és una reflexió de diversa procedència.

-“Amb el cor a la mà” (a partir del nº 6), que són reflexions des de la psicologia i la 
docència, escrites per Toni Bennasar.

-La crònica de les dues reunions anuals dels condeixebles.

-“In memoriam”, que es publica quan s’ha volgut retre homenatge a un company 
mort, o un professor, o un personatge digne de recordança. 

Capítol 6
             ALTRES COL·LABORACIONS

(A càrrec de Sebastià Salom Mas)

-“Dels nostres arxius” (ininterrompudament des del nº 1), amb documents o fotos.

-“I per acabar...Cavil·lades d’un desenfeinat” (a partir del nº 13) , que tanquen la 
revista i són redactades per Jaume Sancho.

-“Veus dels qui són fora” amb escrits dels companys missioners a Perú, a Burundi i 
a Cuba.

-“Opinió” que recull, sobretot, comentaris sobre els continguts de la revista, rebuts 
per l’equip de redacció.

-“50 anys” en la qual els condeixebles hi aportaren les seves vivències amb motiu 
del cinquantenari de l’ordenació sacerdotal. 

-“Una col·laboració de l’historiador Damià Pons” també es va fer present durant un 
grapat de números.

-I que em perdonin tots el molts altres col·laboradors que no es trobin citats en 
aquesta llista.

Per a poder tenir una idea cabdal de tota aquesta riquesa d’aportacions, la millor manera és 
la de llegir l’índex complet, que podem trobar a la pàgina web dels Amics del Seminari, a 
la secció dedicada a la nostra revista.

A TALL DE TAST

I ara, a tall d’exemple, vos reproduïm aquí algunes d’aquestes col·laboracions. I vull co-
mençar per disculpar-me per la selecció dels escrits. Evidentment el meu criteri ha estat 
arbitrari, és a dir que hagués pogut escollir uns altres escrits segurament millors, segons 
el gust de cadascú. A més, per evitar possibles repeticions, m’he limitat als escrits que no 
entraven dins les diverses temàtiques que ja s’han contemplat en els capítols anteriors, i 
hem de tenir present que el tema del Seminari és un tema recurrent i transversal en molts 
dels escrits de la nostra revista, que en principi no havien d’entrar en aquest darrer capítol 
dedicat a les “Altres col·laboracions”.

També he de demanar disculpes als autors dels escrits, dels quals només en transcric un 
extracte, perquè és possible que considerin que precisament els he retallat els paràgrafs 
que ells consideren més importants. I és que dels escrits més llargs només m’he proposat 
oferir-ne un tast, per fer entrar en gana al lector d’anar a cercar i llegir a la pàgina web el 
text complet

Vet aquí la selecció que he fet per a aquesta antologia de textos, trets dels quaranta-nou 
primers números de la nostra revista:
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1.-TRENTA-UN NOUS CARDENALS, 
    CAP DONA ENTRE ELLS (Nº 3, octubre 2003)

Redacció

El cardenalat no és un sagrament, només és poder: Poder per a elegir un nou poder. Si fos 
cert que “el sagrament de l’Orde sacerdotal està reservat als varons perquè així ho volgué 
el Fundador”, això no seria, en cap cas, aplicable al cardenalat, que no és sagrament, sinó 
institució eclesiàstica adaptable al temps. 

I ja ha arribat el temps de la majoria d’edat de la dona. Si no pot haver-hi dones-Bisbes, sí 
pot haver-hi dones-Cardenals. Seria una bona passa per a començar a demostrar la bona fe 
i la sinceritat dels qui s’oposen a l’ordenació sacerdotal de les dones. No vos pareix?

Però sembla que no plourà d’aquest tro!

Com no sigui dona aquest Cardenal que el Papa diu que s’ha guardat “in pectore”...

Perquè amb aquest Papa mai no saps per on te sortirà.

2.- ALS CONDEIXEBLES 
(Nº 8, juny 2005)

Pep Toni Fuster (Nota: va morir uns mesos després, el 03/11/2005)

La paraula “condeixeble” inclou quelcom d’entranyable, de germanívol, de confiança amis-
tosa, de sinceritat, de complicitat mútua. No de bades convisquérem del tot els llargs anys 
de la nostra adolescència i joventut, colze amb colze, amb les mateixes mirades, xerrades, 
normes, pors, amenaces, aspiracions, pregàries, aliments, ... Junts en aules, files, dormito-
ris, menjador, capella, patis, sortides, ...: Sempre junts, sempre igualats, sempre controlats.

Tot això –vulguis, no vulguis – ens emmarcà en unes mateixes experiències i vivències 
que, fora de les característiques personals i pròpies, ens dirigiren el mateix caminar, ens 
donaren suport mutu, i sobretot afirmaren entre nosaltres una amistat natural, familiar, in-
esborrable, on les alegries i penes d’un són també les alegries i penes de l’altre, encara que 
no sempre ens ho manifestem explícitament – també així ens formaren.

Avui només vull explicitar amb tendresa aquests sentiments entre vosaltres, en aquests 
moments en què visc inesperadament la malaltia, i em veig limitat pels tractaments i una 
major tranquil·litat de la vida (daixo daixo) a la qual no hi estava acostumat. En aquests 
moments sento a més gent i a vosaltres més a prop meu, amb interès, companyonia i ànim. 
És com si entorn meu un nou clima de tendresa i d’una comprensió íntima m’envoltàs. 



160 161

També amb la fe de sempre, però amb més força i esperança em poso amb les mans de Déu, 
i ... seguim caminant.

No, no faig res d’extraordinari, sols comparteixo el dolor amb altra gent, amb molta gent 
que descobreixo que també sofreix malaltia, moltes malalties i molts de sofriments.

Bono, un altre dia amb major recuperació, ja vos faré amb senzillesa un breu currículum 
dels camins per on Déu m’ha volgut fer caminar, i amb qui jo sempre, àdhuc amb dolor, 
m’hi he trobat ben confiat.

Una abraçada a tots, desitjant-vos lo millor i que els vostres corets tenguin sempre ulls 
plens d’optimisme, d’amor i de joia profunda.

3.- NOUS TEMPS, NOVES CARES 
(Extracte)(Nº 9, octubre 2005)

Sebastià Salom Mas

Els nous temps no comencen de cop en sec, perquè el temps no és més que una successió 
contínua, sense ruptures, de segons, minuts, hores, dies, setmanes, mesos, anys, segles... 
I la divisió del temps és, en gran part, arbitrària... Però ara no vull esmenar la plana a les 
reflexiones filosòfiques d’en Jaume Sancho en el seu llibre “Els fantasmes i la filosofia”.

Vull dir que no podem dir amb exactitud quan comença un nou temps, però sí quan irromp 
en el temps una nova cara (un polític, un cantant, un esportista, un líder de l’ordre que si-
gui), algú que dóna una nova fesomia al temps.

Doncs a l’Església, temps nous potser no n’hi ha, però sí cares noves: un nou papa des del 
passat mes d’abril, un nou bisbe a Mallorca des de fa prop de dos anys i uns vicaris gene-
rals nous i un consell episcopal nou i així seguint... I tot això per a continuar tot igual, com 
abans, o, si més no, per recular una passa enrere. Mirau per on, imaginau que prest tornin 
fer exposicions del Santíssim i tornin entonar el “Sacris solemnis”. I llavors, ironies de 
la vida, cantaran “recedant vetera, nova sint omnia”, quan seria més apropiat canviar els 
trumfos i dir: “recedant nova, vetera reveniant”.

I en aquesta nova conjuntura, o paradigma, com es diu ara, m’obstin a no deixar de creure 
que l’Esperit guia l’Església. Però he hagut de revisar una mica la meva fe sobre aquesta 
assistència de l’Esperit. I a l’entretant qualcú ja m’ha fet a saber que aquesta idea és pro-
testant...

I és que no puc creure que Déu dirigesqui directament l’Església, perquè la seva història, la 
de l’Església, té episodis tan lamentables, que no puc admetre que la seva autoria es pugui 
atribuir a Déu, ni perquè ho hagi volgut i ni tan sols perquè ho hagi permès.

Crec simplement que Déu va deixar l’Església en mans dels apòstols i dels seus successors. 
I que li va prometre, això sí, la seva assistència, però només com una assegurança que li 
garanteix que, per malament que ho facin els seus timoners, la barca no se n’anirà a fons.

4.- NEUROSI CULTURAL 
(Extracte dels primers paràgrafs)
(Nº 9, octubre 2005)

Antoni Bennasar Cirer

L’altre dia, llegint un llibre d’Osho (El significado oculto de los Evangelios) em vaig trobar 
amb unes frases que em feren pensar.

Les frases eren tretes de Teilhard de Chardin. Deia: “L’home evoluciona mitjançant el 
conflicte, la fricció. Així és el creixement de l’home: la complicació. Amb el conflicte es 
crea energia. Si colpeges dues pedres surt foc. Si et fregues les mans, electricitat. Com més 
evolucionada és la ment humana, més fragmentada estarà”.

Aquests pensaments em feren pensar en alguns conflictes típics de la cultura actual.

Certament, el conflicte és consubstancial a la vida. Ja ho deia Freud: “Tenim un conflicte 
amb l’exterior des del mateix naixement”.

Però l’evolució humana ha anat fent variar l’espai i l’especificitat del conflicte.

Es ben sabut que antigament el conflicte primordial era biològic (malalties, infeccions, 
pestes, etc.). Ara quasi tot es cura. El xassís humà (l’organisme) dóna manco preocupaci-
ons que abans.

El vertader conflicte actual és psíquic: tenir de tot i no fruir de res, no tenir cap fermall i no 
sentir-se lliure, estar ple i sentir-se buit, estar envoltat de gent i sentir-se sol, etc.....

5.- ÉREM “DE AQUELLOS”. (Nº 10, gener 2006)

(Nota del transcriptor: En l’argot dels condeixebles esser “de 
aquellos” significava “no tenir gaire sentit musical”)

Miquel Amengual Saurina

Vull unir-me a l’homenatge a Pep Toni (Fuster) de la nostra revista. Com 
ell, jo era també “de aquellos”. El primer de la llista i, tal volta, també el pri-
mer en dificultats en comunicar-me per escrit en mallorquí.
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A l’hora de recordar el nostre condeixeble em venen a la memòria fets molt significatius 
i sentiments de gratitud i d’admiració. Sempre vaig trobar en ell proximitat i facilitat per 
a parlar de lo nostre més íntim. No vàrem coincidir en tasques pastorals; però sempre 
recordaré els diners que em va enviar quan jo estava a Perú. Me deia : “Pels teus gastos 
personals”.

En reunions catequètiques i en intervencions en el darrer Sínode vaig comprovar que, sense 
deixar l’ortodòxia, era més bé un partidari de l’ortopraxi, defensant una més radical reno-
vació de la litúrgia i de la nostra acció pastoral més d’acord amb la realitat actual en la qual 
ens movem a Mallorca.

Pens que no va fer una evangelització ahistòrica, sinó incrustada a la realitat que l’envol-
tava. Es va esforçar en no ser part solament d’una Església d’idees, sinó encarnada en la 
senzillesa i vivència evangèlica. Predicà no des de dalt, sinó des de les actituds de Jesús.

Per tot això, i per altres herbes, m’agradaria poder dir amb unes actituds com les seves: 
“som de aquellos”, d’aquells que, com en Pep Toni, seguiren de prop a Jesús.

6.- RECORDANT EN BIEL ROSSINYOL                                                

(Nº 15, octubre 2007)

Bartomeu Tauler Valens

Recordar en Biel és reviure l’estímul d’un company respon-
sable 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 profes-
sional.

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.

7.- DE SENECTUTE: VELLESA I VELLESCA (Extracte)(Nº 17, maig 2008)

Jaume Sancho Gili

No és lo mateix començar a tornar vells que esser vells. No és lo mateix envellir que haver 
envellit.

S’altra diassa vos parlava en un to més aviat optimista d’aprendre a envellir: “Envellir no 
és tan difícil” vos deia. És cert i no torn sa paraula arrere. Lo fotut no és envellir; lo real-
ment “xungo” és haver envellit.

No és lo mateix “vellesa” que “vellesca”... Sa vellesa té un punt de noblesa; sa vellesca és 
una pura ruïna. Ses cases que s’esbuquen, es sòtil amb moltes goteres, es fonaments que 
fan figa, i en lloc de pescar amb volantí començar a pescar a l’encesa ... Hi ha un abisme 
molt important entre vellesa i vellesca. Com deia Martín Fierro: “Arrugas, calvicie o ca-
nas, son macanas. Arrastrar los pies, esto es vejez !”

“Arrastrar los pies, esto es vejez...” es fonaments que comencen a fer figa: ja et costa mas-
sa posar-te es calcetins, acotar-te ja és un acte d’heroisme i es metge que ja et comença a 
parlar de posar-te una pròtesi a sa “cadera”...

Uep aquí ! No fotis !! Fins aquí hem arribat ! …. 

Jo en qüestió de sa memòria ja recorr a unes estratègies elementals de pura lògica: “Fa 
fosca, idò és es vespre”, “Fa sol, idò és de dia”. Però com que ses setmanes i es dies tenen 
es mateix color, i jo no record moltes vegades si ens trobam a dilluns o divendres - i tampoc 
ho puc demanar a sa filla o a sa dona perquè a damunt encara em renyen -, aquí s’estratègia 
consisteix en anar-ho a mirar sempre en es Diari… si puc recordar on he deixat es Diari...

8.- DES DE CUBA (Extracte) (Nº 20, maig 2009)

Joan Suñer Ramos

Se’m fa un poc costa amunt escriure i descriure 
la meva experiència que estic vivint a Cuba. Vaig 
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començar, fa dos mesos llargs, la meva tasca a Rosario, una parròquia de Vedado de L’Ha-
vana, barriada que fou senyorial i molt distingida, que conserva, malgrat el pas dels temps 
i tot el que ha passat, una gran bellesa. La gent és de classe mitja alta de cultura i tradició, 
evidentment en un sentit econòmic no podem emprar aquesta terminologia. Un alt percen-
tatge dels membres de la comunitat tenen estudis universitaris. Perquè ens entenguem, la 
senyora que em cuida la casa i em fa el menjar, i maneja el “carrito”, es una arquitecta, 
que deixà la feina que feia, ben conceptuada, a una empresa estatal, per venir a casa meva. 
I n’està alabadíssima... És normal, es produeix cada dia, que membres de la comunitat, 
metges, enginyers, practicants, gent que treballa a organismes estatals, membres actius de 
la parròquia et demanin feina, aquesta situació espero que es solucioni prest, però jo no sé 
ni quan ni com es podrà “solventar”. Tinguem present que el sou mitjà de la gent és, apro-
ximadament, de 12 a 15 dollars mensuals, en moneda convertible CUC, i que una barra de 
pa consta quasi un CUC.

És molt agradable fer feina aquí, perquè els cubans son extremadament acollidors. Jo 
no entenia ben bé quan gent que treballava a Amèrica deia: “jo estic rebent molt més, 
infinitament més, molt més del que dono”. Ara sí, això està molt clar. Les comunitats són 
molt vives i dinàmiques, i et roben el cor des del primer moment.

9.- GRÀCIES, RATZINGER I CAÑIZARES 
(Nº 21, octubre 2009)

Sebastià Salom Mas

Hi ha dues maneres de reconstruir una casa anti-
ga. Una d’elles és anar-la restaurant a poc a poc, segons les necessitats i els avanços de la 
societat i de les noves tècniques de construcció. Una altra manera és tirar-la tota en terra i 
recomençar-la de bell nou des dels fonaments.

La tradició de vint segles d’Església era la de renovar-la de tant en tant a través dels Conci-
lis Ecumènics. Però ara, a principis del segle XXI, gràcies a en Ratzinger a qui darrerament 
s’hi ha afegit en Cañizares, començam a entrellucar una nova era, la de la segona fórmula, 
la de la reconstrucció total començant pels fonaments.

El Concili Vaticà II va ser un darrer intent de renovar l’Església, de posar-la al dia, d’obrir 
finestres, de llevar goteres, de repintar la façana, de canviar el mobiliari... Però la reforma 
projectada s’ha anat topant amb moltes dificultats. Una casa vella ja se sap... t’hi poses per 
poc i no acabes mai. Val més deixar-la així com ha estat sempre.

Si els cardenals, en lloc d’en Ratzinger, haguessin elegit com a Papa en Martini, possible-
ment hagués intentat continuar la reforma del Vaticà II, però no se n’hagués sortit, siguem 
realistes, perquè la cúria, les tradicions, les consultes democràtiques que hauria fet a la 
jerarquia li ho haguessin impedit.

Però, vet aquí que ara, ves per on, l’Esperit Sant, que guia l’Església per camins insospitats, 
que sap escriure dret amb retxes tortes, que compleix aquell proverbi castellà de «no hay 
mal que por bien no venga», ara ens obri noves perspectives.

Si en Ratzinger i en Cañizares poden revisar les disposicions del Concili Vaticà II, això vol 
dir que també podrem revisar la infal·libilitat del Concili Vaticà I, i la transsubstanciació 
del Concili de Trento, i la Santíssima Trinitat de Nicea, Constantinoble i Calcedònia.

L’Esperit Sant, amb més realisme que els jerarques de la seva Església, ha vist que val més 
deixar caure l’antic edifici, amb parets massa gruixades i pesades, amb finestres massa pe-
tites, amb tants de mobles i cortinatges intocables, que ja no deixen que ningú s’hi pugui 
moure. Jo intent veure-ho amb optimisme. Algú de vosaltres, ja el veig amb la mitja rialla 
a la boca, en dirà ironia o sarcasme.

La barca va tan carregada de llast, duu tant de verdet i tants de paràsits penjats, que ja no es 
pot moure ni envant ni enrere. I a més uns volen anar a vela, uns altres a rem i uns darrers 
a motor, i no es posen d’acord sobre la bona direcció, si cap a llevant o cap a ponent, o cap 
a llebeig o cap a gregal, i així la barca està immòbil, ancorada allà mateix i fa aigua per tots 
costats. És ja inútil posar pegats i calafatejar-la, val més deixar-la que se’n vagi a fons. Però 
no! No se’n pot anar a fons! Jesús va prometre que la seva barca no se n’aniria a fons. Se 
n’anirà a fons tota aquesta càrrega d’història i de tradicions, tota aquesta parafernàlia que 
la fa tan feixuga. Però la barca en haver trabucat re-surarà, no tenguem por. Són els qui no 
creuen els qui tenen por.

10.- EL BISBE CAMPINS, UN GRAN IMPUL-
SOR DE LA CULTURA DE MALLORCA.   
(Extracte) (Nº 22, gener 2010)

Damià Pons Pons

Les cultures nacionals que no comptem amb un estat propi, o almenys amb unes estructu-
res de poder que li siguin mínimament favorables, acostumen a desenvolupar-se en una si-
tuació de gran precarietat, la qual, en el cas que perduri al llarg del temps, pot acabar tenint 
un desenllaç irreversible: la desaparició de la cultura històrica del país, després de passar, 
això sí, per una etapa, més o menys llarga, de minorització progressiva. La cultura genuïna 
dels mallorquins i la catalana en el seu conjunt històricament no tan sols no han tengut un 
estat a favor sinó que n’han tengut un, l’espanyol o el francès, en contra. 

…..

En el panorama secular negatiu de la història cultural mallorquina en relació a les insti-
tucions de cada moment històric, un dels pocs casos que mereix una valoració positiva, i 
no va ser en l’àmbit estrictament polític, és el que va tenir de protagonista en Pere Joan 
Campins i Barceló (Palma, 1859-1915), nomenat bisbe de Mallorca el 1898. A més de la 
seva tasca pròpiament eclesiàstica i religiosa, orientada a la modernització i la mallorqui-



166 167

nització de l’Església de l’illa, i alhora a promoure una nova religiositat popular i un cert 
catolicisme social en el context d’una societat que de cada vegada era més liberal i més 
laica, va impulsar un gran nombre d’iniciatives favorables a la cultura en un sentit general 
i a la pròpia de Mallorca de manera més específica. En l’època del bisbe Campins, amb 
un equip de col·laboradors que integrava com a capdavanter el Vicari General Antoni M. 
Alcover, l’Església de Mallorca va aspirar a tenir una posició de lideratge dins l’àmbit de 
la cultura i de les idees….

11.- EM FAS MAL, MALLORCA…
 EM FAS MAL, BURUNDI...
(Nº 22, gener 2010)

Sebastià Salom Mas (Escrit dins l’avió, 
sobrevolant el Sàhara, camí de Bujumbu-
ra, dia 09/09/09).

M’agrada Mallorca i m’agrada Burundi. Estim Mallorca i estim Burundi. Lo que em fa mal 
de Mallorca i de Burundi és l’abisme, el barranc cada vegada més ample i més profund que 
separa aquests dos mons que tant estim.

La globalització ens vol fer creure que estam més a prop els uns dels altres, però és un 
engany, una fal·làcia. És ver que els mitjans de comunicació (i vet aquí una altra fal·làcia 
perquè no són mitjans de comunicació sinó de simple informació) arriben d’un cap a l’altre 
del món en el mateix moment en què es produeixen els fets. És ver que en els supermercats 
de tot el món, també en els de Bujumbura, es poden comprar els darrers videojocs fabricats 
a Hong-Kong, els tulipans d’Holanda i els fruits exòtics del Brasil. És ver que la telefonia 
mòbil arribarà en pocs anys a tots els poblats dels massais africans i als iglús dels esqui-
mals. I d’això en diuen globalització, com si visquéssim dins un mateix llogaret global. 
Però s’equivoquen o ens enganyen, que això seria pitjor, perquè la veritat és que vivim 
més a prop els uns dels altres, però s’accentua més i més la distància que ens separa. Dos 
botons de mostra: Fa 40 anys el jornal d’un treballador assalariat de Burundi (el 3% de la 
població) bastava per comprar-se una botella de cervesa; ara necessita dos jornals de feina 
per a poder comprar la mateixa cervesa. Fa 40 anys per la venda d’un quilo de cafè cada 
família de Burundi obtenia l’equivalent al salari de quatre jornals; actualment un quilo de 
cafè equival només a mig jornal.

El Primer Món xucla tot quant pot del Tercer i imposa els preus de compra i de venda. Entre 
el Primer Món i el Tercer no hi ha la llei de l’oferta i la demanda, perquè el Primer Món 
imposa la seva llei al Tercer, i punt.

Seguint la paràbola del ric Epuló i del pobre Llàtzer, em sembla que fa 40 anys en Llàtzer 
de Burundi aspirava a poder tenir un dia la seva pròpia taula i el seu propi pa; ara el veig 
resignat a continuar parant la mà indefinidament per a poder continuar menjant les miques 
que cauen de la taula del ric.

Estic confús, perdut. Estim el pobre Llàtzer i estim el ric Epuló. Però som fill del ric Epuló. 
¿La solució és tan simple com fer asseure el pobre a la taula del ric? ¿O tal vegada la solu-
ció és ajudar el pobre a cercar-se el seu pa dignament i a construir-se la seva pròpia taula? 
No sé què fer, ni com fer-ho, i això, això és lo que em fa mal.

12.- REFLEXIONS I PERSPECTIVES DAVANT EL VOSTRE ANIVERSARI.         
(Extracte) (Nº 25, gener 2011)

Sebastià Serra Busquets

Ens trobam davant la celebració de l’aniversari d’una publicació ben singular. La primera 
qüestió que m’agradaria destacar és la continuïtat del projecte. En aquest país moltes inici-
atives culturals, socials i polítiques han estat de curta durada i en moltes d’ocasions si han 
continuat s’han despersonalitzat o a vegades no han conegut una adequació a l’evolució 
històrica. Per tant enhorabona.

Parlar de la vostra publicació és fer èmfasi a la nostra societat des dels anys seixanta fins 
a l’actualitat. Per tant, fullejant la vostra publicació ens permetem reflexionar damunt els 
canvis culturals, socials, econòmics i polítics de Mallorca.

És evident que també podem analitzar les biografies personals dels col·laboradors de la 
publicació. L’evolució social amb moltes d’ocasions és paral·lela a l’evolució personal. 
El paper dels diversos col·lectius, dels grups socials i dels individus, és important que en 
aquest segle XXI es recordi constantment.

…….

El conjunt de publicacions que anomenam locals ha tengut un pes rellevant, sobretot des 
dels anys setanta, en la defensa de la nostra llengua i cultura i també per donar a conèixer la 
realitat d’aquest país i propiciar una reflexió, i sobretot, per generar una estima del mateix.

És clar que la vostra publicació obeeix a una tipologia molt original. És important destacar 
que estam davant una publicació que s’insereix de ple a l’àmbit que hem definit com a local 
i que té un elevat contingut de sociabilitat, i relacions humanes. No és una publicació del 
moviment associatiu clàssic, no és tampoc una publicació d’un sector professional, però sí 
que té a veure amb tots aquests aspectes que configuren la vida quotidiana. En definitiva, 
el temps present però amb importants referències al passat i que permet obrir una reflexió 
respecte del futur.

El món dels professionals i el seu paper a la nostra societat molt més enllà de la seva parti-
cipació en els partits polítics, sindicats, associacions, patronals, etc, és molt important. La 
capacitat de comunicació de les vivències, de les il·lusions i dels coneixements és trans-
cendental. La controvèrsia i el debat també són necessaris. En aquesta publicació, i en la 
sociabilitat que s’hi entreveu a través de col·laboradors i lectors, dóna els seus fruits.



168 169

Això sí, cal destacar per damunt de tot la valoració que s’ha de fer dels sacrificis i l’esforç 
de persones ben concretes per tirar endavant una iniciativa d’aquestes característiques.

Hi facem voltes sobre la sociabilitat, l’individualisme, la solidaritat i el sectarisme. Però el 
que és fonamental és que les reflexions no siguin estèrils i que es tenguin iniciatives i que 
existeixin perspectives. Des d’aquest conjunt de premisses, és quan s’han de valorar encara 
més iniciatives, realitats i perspectives com les vostres.

13.- LA SIBIL·LA (Extracte) (Nº 25, gener 2011) 

Joan Parets i Serra

Dia 6 de novembre de 2010, sempre serà una data importantíssi-
ma per la història de la música diocesana i mallorquina. A Nairobi 
(Kènia) la nostra Sibil.la fou declarada per la UNESCO Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. La Sibil.la va competir amb 51 candi-
datures més en la seva categoria, provinents de 33 estats de tot el 
món. Foren presents a dita declaració Joan Font, Conseller Insular 
de Cultura i Gabriel Cerdà, Director Insular de Patrimoni.

Aquí, condeixebles, vos don a conèixer el que vaig escriure amb motiu de la presentació 
del llibre: “El cant de la sibil.la a Mallorca. Un fenomen emergent” (2004) de Francesc 
Vicens al Club de Diario de Mallorca, dia 17 de desembre de 2004.

“Si hi ha una cançó que des de petit m’ha cridat 1’atenció ha estat la Sibil.la. Ja quan era 
cantadoret a la meva vila natal, Santa Maria del Camí, com quan, ja d’estudiant, cantava a 
la Schola Cantorum del Seminari vaig sentir una gran admiració per la Sibil.la, admiració 
que ben prest es va traduir per una curiositat i unes fortes ganes d’investigar sobre aquest 
cant que ens corprenia a tots els infants i als no tan petits…..

El material recopilat, l’hem ofert diverses vegades a gent experta perquè pogués presentar 
un estudi seriós que creiem que seria de molta d’utilitat per donar a conèixer la història i 
l’entrellat d’aquesta peça tan estimada pel nostre poble, però fracassàrem en l’intent.

….

Per acabar, voldria expressar un darrer desig que resumeix tot el que he dit fins ara: quan 
caminam per la muntanya adesiara trobam uns muntets de pedres, anomenats sibil·les, que 
ens van indicant el camí; jo voldria que aquest llibre fos una sibil.la o una primera pedra 
per la tan desitjada, esperada i necessària historia de la música a les illes Balears, que ben 
prest la puguem veure escrita i publicada.

Fruïu, amics lectors, llegint aquest documentat estudi.

14.- EL RETORN DE LES HISTÒRIES 
(Nº 28, gener 2012)

Joan Bauzà i Bauzà

Els nostres pares i padrins ens contaren his-
tòries (les Rondalles), el senyor Ramon ens 
contava històries (“Por un clavo se perdió 
una batalla”), els evangelis ens transmete-
ren històries (les Paràboles).

Tornàrem grans, i ens feren filòsofs, i deixàrem el gust per les històries tot qualificant-les 
de “cuentos de viejas” i ens dedicàrem a elucubrar. Els llibres que omplien els nostres 
prestatges ni eren de contes ni de biografies, començàrem a llegir manuals, introduccions, 
diccionaris i assajos.

Deixàrem els relats per les tesis, i així hem viscut per anys. Les tesis ens fascinaren, i tan 
valia que fos la de “El capital” de Marx com la de “Crítica de la raó pura” de Kant.

Allò que era important era el contingut, el raonament, el missatge, això és, la tesi. Retor-
nen, a la cultura, les històries, els relats. Mai havia durat tant poc en el temps una teoria 
com la del postmodernisme que preconitzava “el final de la història” i la mort del relat, així 
com el triomf de l’instant i del fragment.

Tres fets em fan pensar d’aquesta manera: una conferència escoltada, un llibre llegit i una 
experiència viscuda.

Una conferència a Toledo el passat mes d’abril sobre museus. La tesis del senyor i de la 
senyora que la impartiren fou la següent: tot museu ha de comptar amb un pla museològic: 
al ciutadà que vengui a visitar el museu el que li hem de contar és una història. Un museu 
no és una col·lecció d’objectes ni que siguin valuosos. Vaig pensar en les exposicions de 
“Las edades del hombre” i vaig creure que el seu èxit és haver estat muntades com relats.

El llibre és de 2011, “La música del mundo” de Javier Argüello, un jove escriptor argentí 
nascut a Xile i resident a Barcelona. A la primera pàgina, els tres primers apartats comen-
cen així: “En el principio no había nada... entonces Dios decidió separar la luz y...”. “En 
el principio, Eurínome, diosa de todas las cosas, se alzó desnuda sobre el caos y...”. “En 
el principio hubo una gran explosión, una singularidad espaciotemporal de la que...” I a 
continuació afirma: “Cualquiera de estos comienzos podría ser el de nuestra historia. El 
primero nos inaugura en tanto que hijos de la Biblia. El segundo como occidentales que 
encuentran su cuna en la Grecia clásica. El tercero como devotos del Big Bang y de la fe 
científica”. La darrera explicació científica sobre l’origen del món pot ser no sigui final-
ment vera, però certament és una bella història, com ho són també les altres.

L’experiència és la del correu electrònic, més de la meitat de arxius són relats. Segons con-
ten, les xarxes socials contenen esbarts d’historietes més o manco verídiques, més o manco 
personals. Els blogs dels famosos tenen seguidors perquè els seus fans van assedegats de 
conèixer la seva història.
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Per què deu ser que tornam a les històries? L’època que deixà de contar-les coincideix amb 
aquella que cregué que res quedava fora de la possibilitat del coneixement humà, l’època 
del positivisme, sistema de pensament que “no reservava cap espai per allò que no era 
capaç de comprendre”. Una època, relativament curta en anys, però que els seus efectes 
encara perduren en el subconscient col·lectiu de molts dels que nomenam – ¿o es nome-
nen? – intel·lectuals.

Darrerament, la ciència ha donat passes, no sols en l’àmbit de la innovació, sinó també en 
el de la humilitat: ara reconeix que no ho coneix tot, i que el que coneix pot canviar. Ara 
hom reconeix que el llenguatge matemàtic queda curt a l’hora d’abastir el tot. I, què fan ara 
els científics i els intel·lectuals més lúcids a l’hora de pensar el món i la bolla? Comencen 
ara a fer el que segles fa feren els que, sabent que no ho sabien tot, intentaven explicar-se 
precisament el tot: contar històries. On els grecs millor deixaren constància del seu pen-
sament fou en el teatre. On avui queda palès en força la situació humana del moment és 
en la novel·la, també en el cinema. És, la d’ara, no l’hora de la mort del gran relat, sinó 
precisament la del seu retorn.

La meva intuïció és aquesta: la força que ahir tenien la lletra i la tesi, ara la tenen la imatge 
i el relat. ¿Deu ser per aquesta raó que magisteris – escolars, catequètics o mediàtics – que 
encara es sostenen en documents i tessitures ja no transmeten pràcticament res? Veritat és 
que el relat pot ser un bon suport per a la ficció, el que constitueix un gran perill, el de pas-
sar-se pels nassos el propi principi de no contradicció: “això era i no era”. També es veritat 
que el relat és el suport dels millors testimoniatges. En tot cas, si el que queda expressat 
en aquestes línies tingués alguna mena de pes, hauríem d’assumir que el pas de la tesi a la 
història no és mica petit: la tesi conclou i clausura, la història resta oberta i fa camí.

15.- UN FRUIT ASSAONAT 

(Nº 30, octubre 2012) 

Antoni Bennasar Cirer

El gener del 2011 sortí el número 25 de la nos-
tra revista i per aquest motiu, i considerant que el número 
25 era una fita important, volguérem que tengués un caire especial. Entre 
els escrits que integraven aquell número hi havia una entrevista que jo mateix havia 
fet al nostre bon amic Jaume Sancho, que fou el que tengué la primigènia idea de dur-la a 
terme i, cal dir-ho, el seu principal artífex.

Ara, quasi dos anys després, treim el número 30, i això significa que ja fa 10 anys que co-
mençàrem aquesta agradable “aventura”. Ningú no s’hagués pogut imaginar aquells dies 
que la cosa pogués durar tant, perquè la veritat és que començà ben circumstancialment i 
sense cap perspectiva de continuïtat. El nucli d’aquell número, de només 11 pàgines, era el 
cronicó de la reunió de condeixebles i un document que contenia el compromís que llegí-
rem el dia de la nostra vestició del Seminari Menor. (Ja han transcorregut 57 anys des que 
férem aquest compromís. Què hi començàrem de prest a prometre!).

La revista amb el temps ha tengut una evolució positiva, tant en pàgines ( ara ja hem arribat 
a les 60 ) com en planificació. Quina podria ser la clau explicativa d’aquesta durada i evo-
lució? Jo tenc molt clar que la principal causa és l’impacte que ens deixà aquella convivèn-
cia per espai de 13 anys en el Seminari. Impacte que també es manifesta en la persistència 
de les nostres reunions de condeixebles, quan després de 45 anys de deixar Son Gibert, 
seguim reunint-nos dues vegades a l’any ( i amb alguns d’ells un cop al mes ) i mai no ho 
hem deixat de fer.

Crec que això és un bon símptoma d’aquest impacte, i pens que no han de ser molts els 
col·lectius que es reuneixen durant tant d’anys i amb tanta assiduïtat Davant aquest fet, 
molts pensaran que la causa de tot és que som un grup molt unit i que ens estimam, i ver-
taderament no s’equivocaran gens. No obstant això, jo voldria anar més a fons en l’anàlisi 
per trobar-hi una altra causa, no sense abans manifestar un fet ben palès: totes les persones 
a qui hem demanat una col·laboració per a la nostra revista, ( i gairebé sempre ho hem 
demanat a persones que passaren pel Seminari ) han manifestat que tenen molt bon record 
d’aquella estada i que el que allà visqueren ha tengut una influència notablement positiva 
dins la seva vida.

I vull fer constar que aquest fet s’ha donat tant en relació als qui foren ordenats i encara 
continuen exercint el ministeri sacerdotal com als que decidiren abandonar el Seminari per 
orientar la seva vida en una altra direcció o que, una vegada ordenats, decidiren passar-se 
a l’estat laïcal. Aquesta constatació a mi en du a una conclusió òbvia: aquella convivència, 
afavorida per una atmosfera espiritual intensa respirada aleshores les 24 hores del dia, ens 
arribà al més profund de l’ànima.

Aquesta pot ser, doncs, que sigui l’altra causa que ha motivat la pervivència de la revista: 
el record d’una època transcendental de la nostra vida i que arrelà profundament. Segura-
ment no faltarà qui pensi que “Modèlics i modelicons” és només fruit de la nostàlgia, fruit 
d’una enyorança d’allò que ja no tenim ni som. Possiblement n’hi ha d’enyorança, perquè 
no? Però jo estic segur que també hi ha més coses. Jo la veig més com una forma eficaç de 
comunicació entre nosaltres. Han passat molts d’anys i tots hem evolucionat, i la revista 
serveix per mostrar-nos d’on venim, on som i cap on anam.

Evidentment no hi volem viure en el passat. L’únic que vertaderament existeix és l’ara. El 
passat només és un registre d’un ara viscut en un altre moment i guardat en la memòria. 
Però tampoc el podem oblidar, ja que recordar-lo i fer-lo present ens explica moltes emo-
cions i reaccions nostres actuals. Tot el que hem fet i viscut és ben nostre i cal fer-nos-en 
conscients.

Aquella època que, per alguns durà 13 anys i per altres fou més breu, posà fonaments que 
condicionen el nostre present. La revista ens apropa aquest passat. Una altra dimensió que 
compleix és la retrobada de persones que també habitaren en aquella gran i solejada casa 
de Son Gibert. Persones que tal volta allà no tenguérem la sort de compartir-hi verbalment 
(pensem en la separació que hi havia entre les distintes seccions ) i ara, 50 anys després, hi 
hem pogut contactar i descobrir sentiments semblants als nostres, cosa que ens ha fet sen-
tir-los propers. En tots ells hem trobat un rerefons comú, malgrat les diferents direccions 
de les seves vides. Ara tenim uns nous amics. Només per això ja ha valgut la pena haver 
decidit fer la revista. Modèlics i modelicons duu feina certament, però no ens sentim can-
sats. I pensam seguir dedicant-hi il·lusió i temps perquè és ben possible que encara hagi de 
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donar fruits que ara ni tan sols sospitam. I seguirem demanant col·laboracions a persones 
que també hagin viscut aquesta experiència perquè ens la contin i així tots ens ne puguem 
enriquir.

Brind perquè d’aquí a 10 anys puguem celebrar fruits encara més assaonats.

16.- COM AMOLLAR EL CAPELLÀ QUE DUIM DEDINS (Extracte del primer pa-
ràgraf) (Nº 30, octubre 2012)

Rafel Servera Blanes

Aquell capvespre d´estiu, asseguts prenent la fresca a la terrassa de ca seva, havíem ja 
parlat de moltes coses que tenien a veure amb la vida de cada un, quan en Pere em digué: 
“Te seré sincer, Rafel, crec que baldament faci prop de vint anys que vaig sortir de capellà, 
encara m’hi sent, com si no hagués pogut deixar de ser-ho. És un sentiment –com dir-ho?– 
contradictori, perquè voldria amollar-lo d’una vegada, però aquest passat es mou encara 
i m’hi cerc, com si el fet de trobar-m’hi em donàs qualque cosa que a moments necessit”. 
Després romanguérem en silenci, pensatius… Però des d’aquell dia, sent que la pregunta 
que en Pere em confià no s’ha aturat d’insistir dins mi, com en un intent d´aclarir-me jo 
també, perquè quasi gosaria dir que això que li passa a ell, ens passa a molts dels qui hem 
estat capellans i després hem “sortit”. Arriba un moment que creim que a força de no fer-li 
cas, ja no ens queda res d’aquella identitat (identitat?) que dins nosaltres es va anar con-
figurant durant tretze anys; però de sobte apareix insistent i ens glapeix ocupant-nos sen-
cers… No en volem saber res, però a la vegada ens atreu i ens complau perdre’ns enfilant 
records, fins que aquell capellà que bé voldríem tenir oblidat s’acaba imposant…. 

17.- EDITORIAL sobre el futur de la revista (Nº 31, gener 2013)

Redacció

Moltes vegades tenim la impressió que aques-
ta revista no l’ha dirigit mai ningú: sembla 
que s’ha dirigit sempre ella sola... Ha anat fent 

el seu camí durant 10 anys afegint, llevant, canviant o reestructurant-se a mesura i al pas 
que les circumstancies i les persones que hi anàvem escrivint ho anàvem fent també. Avui 

és dóna en ella una certa paradoxa: és la mateixa revista que fa deu anys però gairebé ja 
no hi té res a veure. Ella mateixa ha anat canviant sense quasi adonar-se que ho feia... Ella 
mateixa ha anat descobrint i transitant nous camins i nous horitzons impensables fa deu 
anys. Avui el seu horitzó és ja ben distint. I ens sembla bé que ho sigui. “E la nave va...” 
A la coberta del darrer número hi inseríem una llegenda que no era només una bravesa de 
part nostra, volia ser també un compromís: “Ja fa deu anys... i encara tenim corda” posà-
vem allà... i ho volem mantenir! I no volem només mantenir la revista com és ara mateix, 
la volem millorar i renovar en la mesura que puguem i en sapiguem. Amb l’ajuda de tots, 
com sempre ha estat.

Com a meta immediata per aquests anys ens hem proposat a cada número tractar d’una ma-
nera més o manco extensa algunes temàtiques que creim que paga la pena guardar-ne me-
mòria viva. Els temes que tenim ja pensats per ser tractats són, entre d’altres, els següents: 
La música en el seminari, el seminari post rector Sureda, La Sapiència, L’Institut Juníper 
Serra, la revista Antorcha, etc. A aquest número ja tractam el primer d’aquests temes: La 
música en el seminari. Hi trobareu articles, entrevistes i també una Taula Rodona que tenen 
com a tema central aquesta qüestió, i així ho pensam fer també amb els altres temes sub-
següents. Esperam siguin sempre del vostre interès. I com sempre també... us agrairem de 
cor tota mena d’iniciatives i suggeriments.

18.- BENVINGUDA AL BISBE SALINAS 

(Nº 31, gener 2013

Joan Bauzà Bauzà, (text que pronuncià com a degà-president 
del Capítol de la Seu a la missa d’inici del pontificat del bisbe 
Salinas)

Mallorca estima la Seu. Perquè la considera el monument més 
valuós de l’illa i el que més la identifica. Vostè, monsenyor Sali-
nas, ve a ocupar avui aquesta Seu estimada pel poble mallorquí.

Mallorca estima la seva Seu, i dic ara “seva”, don Xavier, perquè seva és ara la cadira, el 
seient litúrgic per antonomàsia, la càtedra. L’any vinent es compliran 100 anys de la finalit-
zació de la reforma de Gaudí en aquest temple. Ell ennoblí la càtedra des de la que el bisbe 
de cada moment havia de presidir l’assemblea, a la vegada que l’emmarcava en un mur de 
ceràmica en el que hi posà els escuts de tots els bisbes des del primer, Ramon de Torrella, 
el 1238. Sempre que us vegem, bisbe Xavier, assegut a la càtedra, vos veurem com formant 
part del nostre episcopologi, com la darrera anella en la successió apostòlica.

Mallorca ha tingut bons pastors que l’han regida. També ha donat bons pastors a altres 
diòcesis i a aquesta mateixa. Malgrat a hores d’ara no us sigui possible l’abraçada a ger-
mans mallorquins dins l’episcopat espanyol, segur que vindran a abraçar-vos dos cristians 
batejats a la nostra església i que són avui bisbes: un, en el cor de les missions, als Andes 
peruans; l’altre, en el cor de la doctrina, a la cúria romana.
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Tan ampla com vos pugui parèixer aquesta Seu és l’acollida nostra a Vós, tan clara com 
acostuma a mostrar-se la rosassa de la nau central és la nostra disponibilitat. Sàpiga que 
quan a les misses de tots els dies preguem pel que anomenarem “el nostre bisbe Xavier”, 
ho farem afectuosa i sincerament.

19.- VIURE, PARLAR, ESCRIURE, MANIFESTAR… (Nº 31, gener 2013)

Bartomeu Català Barceló

Són quatre verbs però què diferents. Estic convençut 
que el primer marca totalment els altres tres. Cada ve-
gada més, veig clar que el viure d’una determinada 
manera ens empeny, conscient o inconscientment, a 

dir, amb paraules o amb signes, allò que està d’acord amb lo profund de la meva vida, 
amb les motivacions, arrels, eixos, que me guien; i si feim el contrari, més prest o més tard 
mostram la contradicció.

Posaré alguns casos, situacions, col·lectius, en què pens que és palesa aquesta afirmació. I 
començaré pel grup que tenc més a prop i amb els quals visc. Les persones amb problemes 
d’addiccions. És un col·lectiu que té una capacitat de mentir, de vestir qualsevol realitat de 
tot lo contrari del que és, d’aparentar; i a partir d’aquí manipular per al propi interès. Els 
altres, família, amics, fills, inclús la pròpia vida, queden en segon lloc, per tal d’aconseguir 
el que vol en aquell moment. I és clar que la veritat importa menys. Què és això de la veritat 
o de l’honestedat?

Un altre grup amb el qual me trob a vegades, normalment en el cafè, és el dels “forofos” 
d’un equip esportiu. I jo també ho he estat, i encara ho som a moments. Aquella falta o 
aquell penal o aquella tarja, són justs o injusts depèn de l’equip que som, no de lo que re-
alment va passar. I no sols com a grup esportiu, sinó això es pot referir també a molts de 
grups col·lectius, p.e., de signe polític o professional. Són impressionants certes postures i 
com es defensen. Si és dels meus, el que fa i diu té sentit, si és dels altres… I així és molt 
difícil per no dir impossible arribar a un acord. I no me queda més remei que repetir el que 
deia abans “què és això de la veritat o de la honestedat?”

És clar que quan som petits solem dir mentides, moltes, pel motius que siguin, però així 
com ens tornam grans, adults i madurs, cada cop més la coherència entre el que feim i deim 
és més gran. Més difícil és que hi hagi aquesta coherència també amb lo que sentim, ja 
sigui perquè no ho reconeixem, per què no ho sabem, per què ens deixam dur…

Jo sé que un drogoaddicte no es recupera si sols deixa la droga, és important que aprengui 
a esser honest i coherent. I tots sabem que aquest procés no sols és llarg, sinó ben dur. Però 
també sé de l’alegria que suposa. En el fons es dóna quan hi ha creixement personal. I sé 
també de l´infern que suposa viure en una mentida constant. Mentida que és aparença, 
falsedat, doble cara. Recerca dels propis interessos, sense importar res ni ningú. En el fons 
viure a flor de pell i no esser mai jo mateix. I per molt que es digui això és molt trist, encara 

que un pugui guanyar momentàniament, a qualsevol nivell, però a la llarga aquest tipus de 
vida té sempre les de perdre.

L’altre dia vaig trobar, llegint un llibre sobre Juan del Encina, aquesta frase que m’ha fet 
pensar molt: “Puesto que es imposible predicar la verdad en una sociedad corrupta…”, 
una frase escrita a finals de la edat mitjana, i per ventura tan actual. I m’ha donat llum a 
alguns interrogants forts que tenc. Jo no podia comprendre p.e. com persones aparentment 
intel·ligents, amb poder, econòmic, social, religiós o polític, feien i deien certes barbaritats. 
I poc a poc vaig entenent que en una ànima corrupta és impossible que es digui la veritat, 
primer s’ha de refer l’ànima.

I en una societat corrupta, no sé per on començar, per ventura per mi mateix, pels qui estan 
a prop. En coses petites, senzilles. Més o manco el que passa amb les persones amb proble-
mes d’addicció. Canvi extern, interior i així un veu que és possible dir, comunicar veritat. 
No la absoluta, però sí la pròpia i poc a poc aprendre a esser coherent. Aquesta coherència 
entre el que pens, dic i sent.

20.- ELS “PROBLEMES” DE L’ESGLÉSIA I ELS PROBLEMES DE LA GENT. 
(Nº 36, octubre 2016)

Antoni Perelló Nebot

Fa uns dies vaig llegir 
mes o manco els temes 
que el Sínode de Bis-
bes i Cardenals que se 
celebrarà a Roma per 
tractar com solucionar 
alguns problemes que 
l’Església té plantejats 
sobre la problemàtica de què els divorciats puguin combregar o no, els “gays”, el matrimo-
ni “gay” etc. Temes que aparentment la “plebe” fa temps que té superats. Simplement creis 
que fan falta tantes “alforjas” per resoldre aquestes qüestions? Aquests són els principals 
problemes actuals que té plantejats la nostra Església, la institucional, avui ? Sincerament 
crec que no.

Al poble d’avui li importa un “bledo” aquestes qüestions, les té superades i resoltes, crec 
que no són els problemes d’avui en dia. El missatge de Jesús pens que no és aqueix. Hi ha 
molta de diferència. Jesús ha vingut a salvar els homes, inclús els pecadors, no a condem-
nar-los. Amb què se basen, els qui mos comanden, per fer les diferencies abans esmenta-
des? Amb tot el meu respecte, amb els cànons.

Mai em varen ensenyar que les lleis de l’Església tenien prioritat a les evangèliques. Supòs 
que aquest dia no vaig anar a classe i me vaig perdre aquesta lliçó. Jo creia que Jesús ens va 
ensenyar l’evangeli i que els cànons es varen fer després per ments privilegiades. Crec que 
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són necessaris uns criteris, unes normes, però mai per desvirtuar la doctrina evangèlica, ans 
el contrari, per fer palesa la Bona Nova.

Quina explicació donen els cànons, sobre tot alguns, amb els problemes abans esmentats? 
No ho sé. Supòs que algú m’ho podria explicar. La meva capacitat intel·lectual no arriba a 
tant. Baix el meu punt de vista, dels evangelis surt llibertat, pau i amor, però dels cànons, 
insistesc sobre tot d‘alguns, esclavitud, càstig i pecat.

Quan estudiàvem ens deien que sempre havíem d’estar atents als signes del temps. Vosal-
tres creis que els signes del temps apunten a que hem de solucionar els temes abans esmen-
tats? No creis que els signes del temps apunten a altres direccions? Per això s’haurien de 
reunir amb el poble real, i segur que sortirien altres temes.

Pens, sense pretendre ser un il·luminat, ni molt manco, ser l’intèrpret de res, que els actuals 
problemes, sobretot aquí a Mallorca que és lo que més o manco conec, que els signes del 
temps mos duen a considerar que alguns dels problemes que de veres mos afecten son uns 
altres, per exemple: la comunicació del missatge evangèlic, el celibat, el reconeixement 
de la dona dins l’Església, que du aparellada els mateixos drets i deures, amb una paraula 
la distinció de sexes, estar prop dels pobres, dels més necessitats, conèixer el que sent el 
poble, sense excloure ningú, treballar i guanyar el sou amb la suor del seu front, no estar 
encalçant tot lo dia misses i sagraments... amb una paraula, una nova organització, etc.

Sé que som un il·lús, alguns per ventura diran un renegat, pot ser que sí, però és lo que 
pens i sent. Crec que no pot existir aquesta bretxa i que és necessària una urgent presa de 
consciència i que qualque cosa s’ha de fer per unir lo que els eclesiàstics han separat. Co-
mencem primer per identificar els nostres “problemes” amb els problemes reals de la gent. 
Com fer-ho? Aquest és l’interrogant que cal contestar. Per això sí que cal reunir-se i així 
recuperar la credibilitat. 

21.- L’EDUCACIÓ A ESPANYA. 
(Extracte, reproduint els primers i dar-
rers paràgrafs)

Jaume Gual i Móra

Introducció. L’educació al nostre país 
ha experimentat en els últims quaranta 
anys un procés de canvi i modernització 
de gran envergadura. En aquest període 
s’ha recorregut un trajecte que, a la major part de països europeus, s’havia anat construint 
al llarg del segle XX, especialment arran dels clars avanços modernitzadors que es varen 
impulsar després de la Segona Guerra Mundial. A principis de la dècada de 1970, Espanya 
no havia superat el dèficit històric del nostre sistema educatiu, que ens mantenia allunyats 
dels països més avançats en el terreny social, en el cultural i en la creació d’instruments 
eficaços per a l’educació i la formació dels ciutadans.

A Espanya hi ha una tradició de canvi permanent de normes educatives,…

…..

Actualment es qüestiona per part dels diferents estaments de la comunitat educativa la llei i 
es demana que s’ajorni l’aplicació ja que els currículums nous s’han publicat amb molt de 
retard i encara les Comunitats Autònomes han d’inserir els aspectes propis en els mateixos 
currículums.

Conclusió. Realment és una pena que a Espanya no s’hagi pogut dur endavant, amb el su-
port i acceptació de totes les forces polítiques, un Sistema Educatiu que pugui durar molt 
de temps i no ens vegem destinats a reformes i més reformes que no es consoliden perquè 
el partit que guanya les eleccions i governa ja té previst derogar la llei existent i promulgar 
la seva pròpia llei.

Aquest dies es parla de tirar endavant, mitjançant llei orgànica, un Pacte d’Estat per llui-
tar contra el jihadisme, com ha conseqüència dels atemptats que han tengut lloc a França. 
Quan serà que els partits polítics d’àmbit estatal, comptant amb els partits d’àmbit autonò-
mic, escoltant tots els estaments que conformen la Comunitat Educativa, els sindicats i els 
diferents sectors socials i econòmics, tirin endavant un Pacte per a l’Educació, mitjançant 
una llei orgànica consensuada, amb unes pautes per a la seva avaluació que garanteixi pro-
postes de millora constant. Per altra part vagi acompanyada d’un estudi econòmic seriós 
per a la seva aplicació. Que així ho vegem aviat.

22.- HISTÒRIA D’UNA CARTA.

 (Extracte) (Nº 39, octubre 2015)

Antoni Mateu Brunet

Primavera de 1969. Document enviat al Sr. Bisbe D. Rafael, corregit prèviament per D. 
Guillem Fiol, Vicari General, acordat pel Grup de Bonany, motivat per la situació de crisi 
que anava apareixent als nostres pobles entre els rectors i els vicaris.

El context d’on va néixer aquest grup arranca del fet que, des de la nostra ordenació l’any 
67, molts de nosaltres estàvem destinats a pobles a prop uns dels altres: en J. Gual a Sa 
Pobla, en Català a Alcúdia, en Rossinyol a Inca, en B. Fons a Maria, jo a Muro, etc... Això 
va fer que ens anàssim trobant fins que se va concretar amb el que anomenàrem “Grup de 
Bonany” a on ens hi trobàvem nosaltres i els qui s’hi volien afegir d’altres cursos. Arribà-
rem a ser una vintena o més.

 ..........

Apreciado Padre: Un grupo de sacerdotes, sabedores de su cariño y de su preocu-
pación por la Diócesis, conscientes de nuestra responsabilidad, en estos momentos 
vitales de la Iglesia, hemos decidido escribirle para intentar ayudarle en la visión 
y en la solución de los problemas de nuestra Iglesia Mallorquina y para que pueda 
conocernos más profunda y extensamente.
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I. Ante todo queremos hacer constar:

1º)  Nuestro afecto personal a los Dirigentes, a los cuales intentamos comprender y 
hasta a veces compadecer, en su crítica y delicada misión de servicio a todos.

2º) Que examinamos situaciones y posturas, sin tocar para nada las personas, a las 
cuales profesamos un respeto absoluto.

3º) Que, lejos de acusar a nuestros mayores o despreciar su labor, valoramos en todo 
lo justo el esfuerzo que se ha realizado, según la mentalidad y posibilidades de cada 
época.

4º)  Que nos mueve, tan solo, un deseo sincero de renovación por los caminos de la 
Iglesia; pues sabemos que resultan igualmente mortales, por extremistas y anticristi-
anos, el estancamiento y la ruptura. 

II. Situación eclesial diocesana.

Por exigencias de la verdad, aun con el peligro de parecer pesimistas, queremos co-
municarle cómo vemos la Iglesia Mallorquina en el presente momento:

(Es fa un diagnòstic sobre l’Església Mallorquina amb els adjectius següents i l’ex-
plicació corresponent…)

Inconsciente, Aferrada, Falta de una acción pastoral unida, Huérfana de dirigentes, 
Muerta en sus instituciones, Turbada por un clima solapado de guerra sorda entre 
las distintas tendencias. Todo lo cual siembra el desconcierto, mata las ilusiones y 
lesiona la unidad.

III.  Situación sacerdotal diocesana.

Fruto y reflejo de esta anárquica situación diocesana, los sacerdotes en su mayoría, 
sobre todo los jóvenes, nos sentimos:

 1º)  Solos. Cada cual con buena voluntad se apaña como puede, luchando en soli-
tario.

 2º) Incapaces de afrontar con eficacia, de forma individual, la problemática del 
mundo  moderno.

 3º) Cansados de malgastar esfuerzos en una difícil, por no decir imposible, unidad 
parroquial.

4º) Necesitamos de un apoyo urgente y de una acción personal, que nos rediman de 
la tensión constante en que vivimos a causa de la incomprensión y del freno de los 
mayores.

 5º) Dispuestos a realizarnos como personas y como comunidad más allá, si fuera 
necesario, de las tradiciones y de las estructuras no-evangélicas.

IV. Caminos de solución

…….. Para nosotros el camino de la búsqueda de esta situación, tiene un nombre: 
Equipo sacerdotal. (I s’expliquen les característiques que haurien de tenir els equips 
sacerdotals)

-Una Comunidad con la base de la amistad y la libertad.

-En el plano personal, para ayudarnos en la soledad, la incapacidad, el desánimo, 
el cansancio…

-En el plano pastoral. Dos clases de equipos: Equipos de avanzada y equipos parro-
quiales.

-Condición indispensable: el diálogo en el interior de nuestra Iglesia diocesana, de 
una manera especial con el presbiterio: Diálogo abierto y confiado. Diálogo de todos 
con todos. Queremos escuchar y queremos que se nos escuche. Queremos fiarnos y 
queremos que se fíen de nosotros. Queremos respetar y queremos que se nos respete. 
Queremos comprender y queremos que se nos comprenda. Queremos amar y quere-
mos que se nos ame.

     V.  Conclusión

Con esta sencilla y sincera carta, hemos querido expresar:

 1º Una petición serena y firme, que se hace esperanza confiada, de ser escuchados, 
ya que para todos los que subscriben este documento se hace cuestión de vida o 
muerte el que se nos permita y se nos fomente esta nueva forma de vida sacerdotal y 
apostólica, lo cual queremos hacer constar, con toda humildad, ante la posibilidad 
de que algunos sacerdotes, llevados por sus exigencias de supervivencia personal y 
de fidelidad a la comunidad adopten otras formas de vida y de acción.

 2º Un compromiso. Todos los abajo firmantes, queremos mediante este escrito dejar 
constancia de forma irrevocable y clara de que nos comprometemos a cumplir, desde 
este momento, todo lo arriba expuesto, en los lugares que Vd., como Padre y Pastor 
de nuestra Iglesia Mallorquina, juzgue más conveniente.

Nota final:   Quan li vaig dur el document, la resposta de D. Rafael, amb “carinyo”, 
me va dir:  ¿Y qué hago con los sacerdotes mayores?
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23.- CARTA ALS CAPELLANS JOVES.

 (I per a mi – quasi vuitantí - “joves” ho sou si no 
heu complit els 50) (Nº 41, maig 2016)

Jaume Sancho Gili

Estimats, encara que desconeguts amics: 

Permeteu-me avui compartir amb vosaltres algunes inquietuds i incògnites meves, de cris-
tià vell, sobre vosaltres, la vostra feina i la tasca que us hem deixat.  Podria ser molt bé 
que algunes d’aquestes inquietuds responguessin més aviat al meu desconeixement sobre 
vosaltres que a una realitat objectiva.  No ho sé,  però m’alegraria que fos així,  i me doldria 
que aquestes paraules meves, que volen ser sinceres, us semblassin prepotents.

La primera cosa que no entenc gaire afecta a la vostra feina:  Pel que veig i sent comentar, 
sembla que majoritàriament estau orientats a fer una feina de “temple” i “restauració”, en 
el sentit de mantenir una Església de cristiandat. Si és així, no ho entenc gens:  L’Església 
de “cristiandat” potser serveixi quan hi ha cristiandat.  Ara i aquí  aquest no és el cas.

Jo no entraré a discutir si aquella era o no era una bona Església.  En haver dit que era 
“aquella” i no “aquesta” ja està dit tot.  L’Església de cristiandat, que nosaltres encara 
coneguérem, era una Església de “manteniment”, quan hi havia alguna cosa a mantenir, 
quan se suposava que la fe estava consolidada i els “bons costums” es mantenien gairebé 
tots sols.  Aleshores un capellà quasi no importava que sortís al carrer: li portaven la feina 
a ca seva i sols havia d’impartir doctrina des de la trona o des dels centres de joves,  assem-
blees de “cursillistes”, etc.  El personal venia tot sol... i escoltava o no,  però venia. 

“Quin temps era aquell...” deu pensar qualcú.  Si era bo aleshores,  tornem allà on érem !  
El camí no deixa: Se tracta només de modernitzar o actualitzar les formes, més cant a les 
misses, “collet” en lloc de sotana i prou... I si no tenim gent a l’església, almanco tendrem 
misses solemnes...  Cantem “Mans, mans, mans...” malgrat no hi hagi mans per enlairar 
ni, sobre tot,  per posar-se en feina.  Som-hi... i cantem !  (Desenganau-vos:  La música i la 
litúrgia, per bona que sigui, sempre serà una realitat “beata” que plau només als qui ja hi 
són amb música o sense.   No encanta a ningú de fora ni surt mai al carrer. Se queda dins 
l’església.)

Aquests remeis no us serviran.   Nosaltres tocàvem guitarres i tampoc ens servia gaire...

Me diuen, perquè jo no us conec prou, que alguns de vosaltres estau convençuts que heu 
d’esmenar i recompondre el que esgarraren els capellans dels ’60  amb el seu Concili Va-
ticà II  i tota la gresca d’aquells temps,  que ho dugueren tot a mal lloc...  Al meu parer, 
aquesta és obertament  una visió escairada i “clerocentrista”,  com si el món, des dels anys 
’60,  no hagués anat fet la seva via,  al marge del que hi poguessin fer els capellans,  ni el 
Concili, ni l’Església mateixa en conjunt...  És el Món mateix que ha anat canviant pel seu 
compte i poc té a veure amb el d’aquell temps.  Nosaltres no fórem la causa del seu canvi.

 

Així, doncs, no cal tenir nostàlgia d’un món que fou... però ja no és.  El primer problema 
és establir un encertat diagnòstic: Aquesta Església nostra actual no és en cap sentit una 
Església de “manteniment”,  és  – jo diria més per sort que per desgràcia –  una Església 
de “reconstrucció” des dels ciments:  no es pot retocar només el referit quan les parets no 
aguanten.  L’Església que us ha tocat a vosaltres requereix bons mestres d’obra   amb idees 
clares i innovadores,  no podreu fer només de manobres com els vicaris d’aquells temps... 
Els capellans dels ’60 teníem d’on partir,  vosaltres ho teniu molt pitjor: per evangelitzar 
ja haureu de davallar - us agradi o no -  als terrenys insegurs i fronterers on el món habita. 

Estam instal·lats, ara i aquí, dins un terrenys de missió i ser capellà diocesà és ser directa-
ment apòstol o enviat al contacte directe amb la gent. No entendre això seria nefast.  

Així, doncs,  passem a una altra qüestió:   Quins són els problemes del clero jove d’avui ?  
Quins creis vosaltres què és el vostre problema ?   Jo crec que n’hi ha un que m’agradaria 
m’aclaríssiu:  Per a què - i, sobretot, per a qui - us heu fet capellans ?  Vet aquí un misteri.

Si la vostra íntima convicció us diu que “per als que venen a l’església”,  podeu deduir   - 
sols obrint els ulls -  que,  ben prest,  durarà més el metge que els malalts:  Si us trobau que 
ja sou els més joves de tota la collada,  convé que aneu pensat a què dedicar-vos dins uns 
quants anys, quan hagueu d’apagar els llums i tancar l’església.  Estau preparats ?   Com 
continuareu aleshores essent capellans i donant sentit a la vostra vida ?  Ser capellà diocesà 
no és una forma íntima i personal d’espiritualitat, és fonamentalment una “missió”

Seria trist que pensàssiu:   Això encara pot durar...   I, després de mi,  vengui el diluvi  !

Me perdonareu si us dic que això és el que més por  em fa i m’escarrufa sols de pensar-ho, 
perquè això suposaria un grau de desesperança insuportable per als qui hi arriscau la vida. 

Jo puc entendre bé un capellà rebotat o en crisi,  però mai “en retirada”: és contradictori.

Jo no sé si sou “bons capellans”  ni sé bé el que això significa.  La mesura que tenc jo per 
entendre aquesta qüestió és molt simple:  exposar-hi la vida.  Un antic professor vostre em 
digué una vegada quan encara érem ben joves:  “Se’ns demana unes virtuts heroiques, quan 
vivim una vida sens gens d’heroisme”.  Jo no sé si es pot ser capellà sense heroisme.

Pot ser que aquest sigui un dels problemes ?   Hi arriscau la vida o sou uns nous burgesos?

Jo entenc que per anar a dir misses a dos o tres pobles fa més falta una moto que heroisme 
i comprenc que això no pot omplir la vida d’una persona per entregar-s’hi en cos i ànima.

Aleshores,  com administrau la vostra soledat ?   Amb heroisme o portant una doble vida ?

Si em permeteu expressar-ho així, crec que per gestionar bé la vostra situació - us agradi o 
no -  se necessiten homes fets i no mediocres ni insegurs... ni gent a la qui, donant-los un 
càrrec eclesial, se’ls pot “neutralitzar” com a persones amb criteri propi i als qui la “carre-
ra” els vagi configurant com a funcionaris clericals.  M’agradaria en féssiu la mida.

A nosaltres  - també ens agradi o no -  no ens queda tampoc altre remei que confiar a les 
vostres mans aquesta Església -  que, a la nostra manera i com hem sabut, també estimam  
- i això no resulta fàcil quan no es veuen les coses clares.  I a mi,  personalment,  em costa. 
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Tot i això,  voldria dar-vos la meva confiança,  sabent cert que  – estiguem o no d’acord en 
les idees –  vosaltres no sou pitjors que els que us precedírem i que en sabreu treure el cap 
endavant.  Si necessitau ajuda, digau-ho, però no us encastelleu sols dins la desesperança.  
Ni caigueu mai dins el parany d’una “doble vida” que a la llarga destrueix tota honradesa.

O sou a dins o sou a fora,  però a dins sols hi podreu estar decorosament amb heroisme.

Perdonau, amics, aquest sermó - mesell d’interrogants - que sembla més una “meditació” 
de seminari  que una carta de “germà gran”, com m’havia proposat que fos d’antuvi... 

24.- EDITORIAL sobre el tema del celibat. 

(Nº 42, octubre 2016)

Redacció

En el Seminari de Mallorca durant els anys del Concili Va-
ticà II vivíem encara dins els esplendors del nacionalcatolicisme, 
amb la filosofia i la teologia escolàstiques i protegits del món exterior com 
a dins un hivernacle. A la nostra revista ja hem tractat en números anteriors sobre 
els beneficis i les mancances d’aquella formació així com hem anat tractant també altres 
aspectes de l’Església. Mentrestant un altre tema transversal ha anat sorgint repetidament 
– o directament o de biaix – i és el fenomen de les popularment anomenades “secularitza-
cions” (o “pèrdua de l’estat clerical amb dispensa del celibat”, com ho defineix el Dret 
Canònic, nos 290 i 291), un fenomen molt determinant i significatiu dins la nostra Església 
del segle XX. Basti recordar, com exemple, l’estadística del nostre curs, dels qui acabàrem 
els estudis l’any 1967: una tercera part dels condeixebles es va secularitzar. Dels cursos 
veïnats, el percentatge resulta encara més significatiu. 

En aquest número – exageradament llarg – de la revista hem volgut aprofundir sobre aquest 
tema de les secularitzacions. Per això una gran part dels escrits giren entorn d’aquesta 
qüestió. 

Veureu un conjunt de motivacions, i recordareu sens dubte una mescla de sentiments i 
patiments ben nostres, com per exemple: una entrada al Seminari (molts a l’edat de la 
primera adolescència) sense una idea clara de la vocació ni de la missió del capellà dins el 
món que ens esperava; una formació massa clerical quan el clericalisme començava a esser 
només una reminiscència obsoleta d’un temps ja passat; després, l’exercici d’un ministeri 
sacerdotal sense un acompanyament adequat; també un desencís davant la resistència de 
l’Església enfront dels postulats del Concili; i encara després, una vegada presa la difícil 
decisió, una incomprensió ambiental, unes dificultats d’inserció dins el món real, com tam-
bé a l’hora de formar una família, etc. I finalment, un oblit mesclat amb menyspreu per part 
de l’Església institucional... 

No ens convé oblidar que tant els capellans que continuen dins l’estat clerical com els se-
cularitzats som, tots, “sacerdotes in aeternum secundum ordinem Melquisedec”, que això 
deu voler dir “sacerdots d’un orde laïcal”, tal com ho va ser Jesús.

25.- UNA PETITA REFLEXIÓ. (Extracte dels primers paràgrafs) (Nº 42, octubre 2016) 

Jaume Obrador Soler 

Sempre he expressat, tant en pú-
blic, com en privat, que el meu 
pas pel seminari no m’ha creat cap 
trauma especial, sinó que més bé 
puc dir que, sense aquest pas, molt 
probablement avui no tindria el 
compromís social que he anat con-
solidant dia a dia. Pas que sorto-
sament vaig poder anar reforçant 
amb la meva estança de cinc anys 
a Burundi, amb el contacte amb persones de la JOC de retorn d’aquell país, amb la meva 
estada a la presó com a un dels darrers presos polítics de la dictadura franquista i amb la 
implicació i els ferms lligams amb els moviments socials. De manera especial aquests 
darrers 20 anys m’he sentit fortament implicat amb la cooperació internacional amb els 
països empobrits de l’Àfrica dels Grans Llacs i amb la prevenció activa de conflictes dins 
aquella zona. La meva família, tant la meva companya Maria, com les nostres dues filles 
Nena i Marta i els seus companys Justin i Joan, han estat per a mi una peça fonamental en 
el reforçament del citat compromís, que sortosament hem compartit. 

Puc dir, per tant, que el meu pas pel seminari, lluny de ser per a mi una llosa que em faci 
nosa, ha estat un pas imprescindible per llaurar i construir un passat i un present, dels quals 
estic satisfet, i poder besllumar el futur amb esperança, gràcies als aprenentatges fets du-
rant aquests anys.

......
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26.- COM VIURE LA FE, AVUI. 
(Extracte) (Nº 43, gener 2017)

Gabriel Amengual Coll

……….

Què es pot fer a nivell individual?

En el nivell individual en vénen a la ment unes paraules que, com a comiat de professor 
de teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya, pronuncià J. I. González-Faus. La seva 
darrera classe va concloure amb el consell de seguir estudiant teologia tota la vida, altra-
ment -va dir als estudiants- a la llarga o bé us convertireu en uns carques aferrats a unes 
formes o fórmules que ja seran obsoletes, o bé, a través d’un procés de progressiva indife-
rència, arribareu a l’agnosticisme i a la increença....Per tant, la primera cosa que cal és un 
cert estudi de teologia; no ens podem quedar amb l’apresa per a la primera comunió ni amb 
l’apresa amb aquells manuals neoescolàstics. Si hem crescut en altres aspectes de la vida, 
també en coneixements teòrics i crítics, cal posar a una alçada semblant els coneixements 
de la fe, és a dir, la teologia. I no dubteu que hi ha bons teòlegs i bons escrits per a tots els 
nivells i sobre totes les qüestions. I quan dic teologia em referesc també a espiritualitat, 
bíblia, litúrgia, biografies de gent significativa en la història de la fe, etc., és a dir, tot allò 
que pot ajudar a comprendre i a viure la fe.... 

……Per mantenir la fe, cal pregar. La fe és un do de Déu, una gràcia que s’ha de demanar 
amb humilitat i perseverança. Si la fe és una relació personal d’amistat amb Crist, com tota 
amistat, cal cultivar-la, i fer-ho amb l’escolta, la presència, la confrontació, etc. De fet la 
fe no es transmet amb el llenguatge de la ciència, ni amb l’inductiu o empíric ni amb el 
deductiu o axiomàtic, sinó pel llenguatge del testimoniatge, pel llenguatge de la vida, un 
element de la qual és la pregària. La fe es transmet amb la pregària, té com element deci-
siu la pregària. Això és especialment vàlid en les famílies: transmeten la fe aquelles en les 
quals es prega. Perquè el parlar sobre Déu pressuposa i s’alimenta del parlar a i amb Déu 
i escoltar Déu, atès que la fe és una relació personal amb Déu, una relació que cal viure i 
cultivar per tal que es mantingui viva.

.....En resum, en el pla individual dues bones eines per fer que la fe no desaparegui de les 
nostres vides és llegir teologia i pregar.

La situació en el pla col·lectiu.

….No es pot excloure una desaparició de la fe en el món europeu (occidental). Tenim 
exemples de regions que foren cristianes i que actualment no en queda pràcticament res de 
la comunitat cristiana; com és el cas del nord d’Àfrica. Sempre podem pensar i anhelar que 
almanco restin grups minoritaris en les nostres ciutats i viles i pobles, que es mantinguin 
feels a l’aliança i que visquin la fe cristiana en la diàspora, mantenint el caliu de la fe en un 
ambient en el qual són ignorats, encara que, precisament pel compromís de la seva fe, els 
faci més actius i compromesos. Uns cristians, a més, oberts a tota manifestació religiosa, 
amb un cor obert a tota guspira de l’Esperit, véngui d’on véngui, sigui de la confessió o 

religió que sigui o de la laïcitat; comunitats molt minoritàries però vivint sempre la seva 
dimensió universal per la seva obertura a tota causa justa i solidària.... 

27.- LA FE 

(Extracte dels darrers paràgrafs) 
(Nº 43, gener 2017)

Margalida Nadal Bonnín

És possible creure en la nostra 
Església actual ?

Jo segueixo creient en l´Església, ella m´ha transmès Jesús. I l´estim.

També sent una gran tristor i sovint somnio unes altres maneres. L´Església Institucional 
no me diu res, fins i tot me molesta. Voldria que una forta ventada s´endugués totes les mi-
tres, bàculs, randetes ... i quedàs despullada de riqueses i de formes tancades en un passat 
que l´allunyen del poble. Una Església en la qual tots, homes i dones, tinguéssim el mateix 
protagonisme. I units la féssim més evangèlica.

Sovint ens ha presentat la fe com un precepte, no com una opció alliberadora.

El Papa Francesc és una porta oberta a l’esperança, és una bavarada d´aire fresc. És clar i 
creïble. Calen molts d´altres que s´apuntin a les seves pautes. Com m´agradaria parlar amb 
ell!!!

L´Església actual no arriba als joves, no parla el mateix llenguatge ...

En l´Església casolana, de petites comunitats que celebren la fe des de la vida i per donar 
vida, sí que hi crec molt seriosament. I tinc la sort de participar en vàries d´elles. La fe és 
per compartir, la celebració és per posar en comú tot el que portam de fora, per pregar per 
les persones amb les quals compartim el dia a dia, per celebrar els seus encerts i per plorar 
amb ells quan hi ha un motiu. Així ens ho ensenyà el Mestre. Perquè el missatge de Jesús 
és una gran notícia, és de rabiosa actualitat.

Sent la responsabilitat de fer una crítica constructiva i de posar el meu gra de sorra dins 
aquesta Església en la qual crec i que m´ha ajudat a esser feliç. Sent el deure de transmetre 
tot el que he rebut. D´acompanyar els que sofreixen i de riure amb els que estan contents 
del meu entorn. Tal com ho han fet amb mi. De cridar que l´esperança i l´amor són possi-
bles ara i aquí.

Em ve a la memòria una frase de Pere Casaldàliga que diu: “Al final del camí me demana-
ran: has viscut? has estimat? i sense dir res, obriré un cor ple de noms.”
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28.- DIACONIA. (Extracte) (Nº 48, octubre 2018)

José L. García Mallada 

A la primeria dels anys noranta el grup de reflexió 
cristiana Casal de la Pau de Manacor, del qual jo for-
mava part, teníem clar que la nostra fe cristiana no ha-
via d’esser només una fe adulta i conrada sinó també 
compromesa amb accions concretes. 

A més, comentàvem amb freqüència el capítol 25 de l’evangeli de Mateu: «Veniu, beneïts 
del meu Pare... perquè tenia fam i em donàreu menjar; tenia set i em donàreu beure; era 
foraster i em vàreu acollir; anava despullat i em vàreu vestir; estava malalt i em visitàreu; 
era a la presó i venguéreu a veure’m». 

Aquestes paraules calaren profund dins el meu cor, de tal manera que em va dur a crear, 
juntament amb la dona i els fills, la Fundació Trobada, una institució destinada a posar el 
nostre granet d’arena per pal·liar en el possible aquestes necessitats bàsiques que enumera 
el capítol, almenys al nostre redol. 

Temps desprès vaig rebre la invitació per a preparar-me per al diaconat permanent com a 
servei d’ajuda als pobres, tal com diuen el «Fets del Apòstols» al capítol 6. I vaig acceptar 
la invitació perquè me pareixia que el diaconat era un ministeri ordenat que encaixava per-
fectament amb la tasca que m’havia proposat amb al Fundació... 

….

El Sínode Diocesà de Mallorca que va convocar el Bisbe Teodor Úbeda a la darreria dels 
anys noranta deixava clar com un dels seus objectius la «desclericalització» de l’Església. 
(Terme emprat també actualment pel Papa Francesc). 

Aquí jo em vaig demanar: ¿per què m’he de convertir en clergue si puc servir els pobres 
sense aquest orde ministerial? ¿Me vull clericalitzar quan el Sínode parla de desclericalit-
zació de l’Església?

…..

Amb tot el meu respecte crec que històricament hi ha hagut una desviació (alguns teòlegs 
en diuen «perversió») de la doctrina neotestamentària no solament sobre el diaconat, sinó 
sobre el lloc dels laics en la ministerialitat de l’Església. 

29.- CARTES REBUDES. 

(Extractes)

Toni Pol Marcús (Nº 28, gener 
2012)

Jaume, he passat molt de gust 
d’empassolar-me la cinquante-
na de pàgines modèliques...

Aquest lligam entre condeixe-
bles i similars me sembla una 
idea extraordinària i sobretot és 
admirable la tenacitat que hi es-
merça el Consell de Redacció. 
La presentació tipogràfica reve-
la un interès poc usual entre el 
clergat i sectes afins per les noves tecnologies, si bé pateix d’un exhibicionisme de recursos 
en la seva presentació. Val a dir que aquest darrer número acusa una certa contenció en l’ús 
de colors i tipus de lletres. El contingut, deixa anar un perfum d’innocència i nostàlgia que, 
als que ho hem viscut, ens fa pessigolles. Tot i sentir-me molt allunyat del sistema, les per-
sones que hi surten me desperten una agradable simpatia i admir la sinceritat de l’entrega 
a les respectives causes, com la integració –“el meu país”- den Joan Suñer a Cuba, o den 
Toni Mateu a Pachacamac.

Tothom hi desfila amb les seves dèries: les especulacions teològiques den Sebastià Salom, 
o les psicològiques den Toni Bennassar, o en Parets manllevant una benèvola i parcial anà-
lisi de Guillem Cabrer sobre el pontificat del bisbe Enciso. O les gracioses cavil·lades del 
desenfeinat Jaume Sancho. Un personatge que me queia especialment bé i del que conserv 
records entranyables és D. Bartomeu Quetglas. M’ha agradat el tractament que li dóna en 
Darder, amb màximes d’una gran filosofia, com xerra si vols, però que no ho pareixi, o no 
podem perdre ni un minut, a les que jo hi afegiria: Tot duu una feinada. Extraordinari Mi-
quel Ambròs, un home clar i amb idees pròpies. Sí que hi aniré un diumenge a Santa Fe...

El que més me corprèn és el sentiment d’amistat que transpiren les cròniques - Cronicó i 
Visita a Joan A. Pol - compartint les petiteses de la vida quotidiana. Realment, una descrip-
ció antropològica dels mallorquins no hauria d’obviar les peculiaritats d’aquest grup tribal, 
passat pel Seminari. Ara veig que hi devia haver molta gent escrivint el seu diari. Ho dic 
pel d’en Caimari, els d’en Joan Crespí, d’en Jaume Serra... ¡Mare de Déu, quina literatura 
més interessant! ¿S’atreviria qualcú a fer-ne una tesi doctoral?

No hi podria faltar aquesta exclamació plena de saviesa: Deixeu anar, això no és per tu.

Passi el que passi, sempre ens quedarà París... i Modèlics i modelicons.
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Llorenç Tous (Nº 31, gener 2013)

Benvolgut amic Toni: Ara he acabat de llegir la revista, butlletí o lo que vulgueu dir… 
M’ha resultat molt interessant i no la podia deixar fins al final. Estau tots d’enhorabona.

…Queda ben patent sa diversitat i, sobretot, el caudal i els recursos que les persones que 
intervenen, demostren. Aquí hi ha una riquesa d’humanitat, de sentit vertader de la vida, 
que si algú fos capaç d’ajuntar-ho i posar-hi una meta engrescadora, no tendrien fi les 
possibilitats que es farien realitat. Davall aquestes persones hi ha uns fonaments, que se 
complementen els uns amb els altres, que poden sostenir un edifici segur, damunt penya. 
Amb una paraula, que he disfrutat llegint tot això i perllongant lo que aquesta lectura me 
suggereix…

Domingo Mateu Conti (Nº 31, gener 2013)

D’entrada, Jaume, enhorabona, felicitacions, “chapeau” per aquest magistral exemplar nú-
mero 30 de la revista Modèlics publicat amb motiu del desè aniversari del seu inici. Et puc 
ben dir que la detinguda primera lectura, la segona lectura dels escrits que més m’han agra-
dat i fins i tot la triple lectura de l’escrit de Joan Escanelles (en un intent forçat de copsar-
ne la difícil comprensió) m’han fornit una consentida i pecaminosa delectatio morosa ben 
acabada.

Es pot sentir ben orgullós i satisfet el Consell de Redacció d’haver assolit plenament l’ob-
jectiu que es proposava amb la publicació de Modèlics i modelicons...

Antoni Pol Marcús (Nº 31, gener 2013)

He llegit, modèlic Jaume, de dalt a baix, totes i cada una de les lletres del número comme-
moratiu. 

...Del conjunt el que més m’ha corprès és la “sinceritat brutal” (Payeras dixit) i la correcció 
amb què tothom s’expressa. Més particularment, hi ha detalls que m’han fet una gràcia 
especial...

Paco Suàrez Riera (Nº 33, octubre 2013)

Jaume, m’ha agradat molt! la vostra revista. M’he empassolat d’una tirada les vuitan-
ta-i-tantes pàgines. Tios, enhorabona i endavant.

La majoria dels articles, per no dir tots, regalimen, a més d’autenticitat, una profunda i 
senzilla honradesa, i sobretot, una espècie d’agraïda melangia per haver compartit aquells 
anys…

Pep Garcia Mallada (Nº 33, octubre 2013)

He consumit els llargs dies d’aquest estiu tirat damunt l’hamaca de la meva piscina empas-
sant-me íntegrament els 32 números de la revista, “o lo que sigui”, Modèlics i Modelicons 
que tant diligentment construïu… 

D’una primera lectura pot parèixer que la revista és una crònica nostàlgica del anys d’estu-
diants o l’enyorança d’un temps que no tornarà. I encara que així fos, és això dolent per ell 
mateix? Jo crec que no, perquè tothom té dret a reviure els moments passats de la seva vida 
que consideri adients, sempre que això no sigui una addicció malaltissa que dugui a la de-
pressió….Però si canviàssim els termes “enyorança i nostàlgia” per història d’uns anys de 
formació acadèmica, els quaderns de Modèlics i Modelicons estarien més que justificats.…

Andreu Obrador Siquier (Nº 44, maig 2017) (Extracte dels primers paràgrafs)

Gràcies pel 43, de Modèlics i modelicons.

Fa dies que vaig rebre la revista, tot d’una me vaig posar a llegir-la, com un nen que rep 
un fascicle nou de la seva col·lecció. He estat mirant, llegint, refullejant, tornant a llegir, i 
durant uns dies he estat donant voltes a tot allò que me suggeria el que anava sentint arran 
dels comentaris i articles que hi ha. 

Lo primer de tot que se me ocorre és un gran agraïment a tots els que han participat en 
l’elaboració d’aquesta documentació des de el 2002 fins al dia d’avui, i esper que en les 
noves incorporacions encara vagi a més. No vull posar noms, crec que és un projecte “co-
munitari”, és a dir, recull múltiples enfocaments, punts de vista, reflexions de persones, que 
sintonitzen amb experiències viscudes, des d’angles diversos.

No és una classe de teologia, que també. No és un espai folklòric, que també. No és una 
nostàlgia, que també. No és una decepció i/o fracàs, que també. No és un somiar truites, 
que també... 

Són molts anys de compartir una disciplina, una organització, uns patrons de conducta, uns 
valors, en l’època de creixement humà, és a dir, infància, adolescència, joventut. Això dei-
xa un “poso” que ja mai podrà desaparèixer. La qualitat humana desborda per tots cantons, 
i això “imprimeix caràcter”. 

Me demano, per què aquests escrits m’enganxen tant? Si durant molts anys no en volia 
saber res... És ben bé allò que el subconscient està latent dins cada un de nosaltres, fins que 
acabam de pair els fets de la nostra existència. Sí, estic enganxat a la revista. En el món en 
què em moc, professional, familiar, social, tots aquests temes no hi són, no surten i jo els 
vaig guardant fins que un bon dia arriba la revista i fa esclatar tot allò que jo anava guardant 
dintre meu. Per a mi és una eina eminentment terapèutica.


