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Premio Humanidades Granada 
Costa a La Concordia 2019

 

Rvdo. Sr. D. Joan Bosco Faner Bagur
Acta del Jurado de Premios y Distinciones Granada Costa
 
Reunido el jurado de premios y distinciones del Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa en sesión extraordinaria, a propuesta del Delegado Nacional 
de Literatura y Subdirector de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras Granada Costa, Don Diego Sabiote Navarro, el día 26 de fe-
brero de 2019, se acuerda por unanimidad, conceder el Premio Humanidades 
de la Concordia 2019 al Rvdo. Sr. D. Joan Bosco Faner Bagur, en reconoci-
miento a los méritos excepcionales de los que ha venido dando prueba du-
rante tantísimos años, en defensa de los derechos humanos y literarios, tanto 
en su labor como sacerdote, aliviando las penas de su rebaño y siendo guía 
espiritual de numerosísimas personas, como en su labor de investigador de las 
santas escrituras y de la condición humana. Sobre estos temas ha publicado 
más de una veintena de obras, la mayoría en solitario, y otros tantos artículos, 
todos alabados por crítica y público. Motivos, todos los anteriores, en los que 
se basa este jurado para concederle el premio Humanidades de la Concordia 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.

La entrega de la distinción se efectuará en el Hotel Miguel Ángel de Ma-
drid, el día 22 de febrero de 2020 a las 18:00 horas. Dará comienzo el acto 
una hora antes.

Y, para que conste y se cumpla lo aquí acordado se firma este documento 
en Granada a veintiséis de febrero de 2019.

José Segura Haro
Presidente del Jurado de premios y distinciones del

Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
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1. ENTREVISTA
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J. BOSCO FANER, SACERDOTE Y ESCRITOR
(Entrevista a J. Bosco Faner de Diego Sabiote)

1. Alcanzados los 70 años es el momento de hacer balances. Globalmente 
¿cuál es el tuyo?

Mi balance, mi convicción, mi aprendizaje,  es que lo único que importa en 
la vida es amar, es vivir y educarte a ti mismo a favor de los demás. Mi vida 
personal, y creo sinceramente que cualquier vida, solamente encuentra y vive 
paz, vive alegría serena, cuando ama. La vida vale la pena tanto en cuanto 
amamos. Amamos a los demás, a la naturaleza, a uno mismo, a Dios que es el 
gran misterio que sostiene cualquier vida.

2. Naciste en una familia numerosa. En Ciutadella sois una referencia. 
¿Qué peso han tenido tus padres en esta relación de convivencia tan fra-
ternal?

No sé si somos o no referencia. Todos deberíamos ser referentes en algo a 
favor de los demás. No me convence absolutamente la mediocridad. Se nos 
regaló la vida para que aprendiéramos a vivirla. En este aprendizaje mis pa-
dres han sido totalmente referentes. En ellos, y seguro que respondo en nom-
bre de todos mis hermanos, aprendimos que una vida vale la pena vivirla si se 
tiene convicciones y si se lucha cordialmente a favor de ellas, si se es sencillo 
y amable, si sabemos  comprometemos a favor de los otros tanto en el campo 
humano y cultural, como en el religioso. Junto a nuestros padres aprendimos 
a tener ideales que dan sentido a la vida.

3. De entre los hermanos dos escogisteis el sacerdocio como proyecto 
de vida. ¿Cómo se fraguó vuestra vocación?

El entorno en donde uno se educa es muy importante. Nos educamos en 
una familia religiosa y practicante que se creía el evangelio y lo vivía. Segui-
mos nuestra formación en un colegio salesiano en donde aprendimos el valor 
de la fe y del servicio a los demás. Algunos de mis compañeros a veces se 
expresan diciendo que allá perdieron su fe o sus ganas de seguir practicando. 
Eso me hace creer que no es suficiente ni el entorno ni el Colegio. Seguro que 
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hay algo más. Hay una sensibilidad especial, una gracia, que alguien recibe y 
no sabe por qué, y que te acompaña a lo largo de toda tu vida y te acerca a 
Dios. Sensibilidad que agradeces como el don superior a todos los demás.

4. Todos los que te conocemos sabemos de tu generosa entrega y tu 
pronta disponibilidad. ¿Cuál ha sido tu andadura como sacerdote hasta 
ser nombrado párroco de la Parroquia de San Esteban?

Al inicio, y durante cuatro años, ayudé como vicario en la Parroquia de sta. 
Eulalia de Alaior, después cursé estudios de pedagogía en una Universidad de 
Roma, luego fui párroco de san Bartolomé de Ferreries durante 23 años, ahora 
ya llevo 16 como rector de la Parroquia de St. Esteve y del Seminario Dio-
cesano. He disfrutado dando clases de religión, latín, francés, filosofía, teolo-
gía tanto en Formación Secundaria como en el Seminario Diocesano y durante 
unos 38 años.

5. Tu Parroquia está considerada como una de las más dinámicas de la 
isla. ¿Cuál es la clave?

Antes de mí ha habido sacerdotes que supieron crear una buena comuni-
dad, un clima de familiaridad y naturalidad que favorece sin duda a la espon-
taneidad y al encuentro. La Parroquia es como es gracias a la aportación de 
todos. Aquí encontré cristianos abiertos y entregados. Yo solamente he inten-
tado seguir la misma línea. La clave de una comunidad abierta es la participa-
ción y la consideración de todos sus miembros. Una Parroquia es parroquia, 
casa de todos, si todos la sienten suya. Si en ella, todos tienen su lugar de 
participación y vivencia. La corresponsabilidad es la clave.

6. En dicha parroquia, los distintos grupos de catequesis, de confirma-
ción, de acompañamiento y asistencia a los enfermos, los grupos de jóve-
nes, el grupo de Caritas, los grupos de oración, etc. Todos ellos viven en 
armonía. Cada grupo vive y madura su fe salvando su singularidad, pero 
al tiempo todos convergen en la Eucaristía y ningún grupo sobresale e 
impone a los demás. ¿Cuál es el secreto de esta concordia?

Si esta es la impresión que te damos, soy feliz. Seguro que es Dios. Seguro 
que es la experiencia de oración de muchos. Seguro que es la convicción que 
nos transmitimos los unos a los otros que una comunidad parroquial católica 
lo es si todos sus miembros se valoran, se escuchan. Si tienen como sagrado 
el “vivir en comunión”. Ya te he dicho al principio de nuestro diálogo que 
solamente el amor importa. ¿Qué peso evangélico tiene imponer, desoír, mar-
ginar, …? Cuando perdemos la armonía perdemos el testimonio y la vivencia 
de la fe en un Dios Amor.
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7. Sabemos que además de tu trabajo pastoral en la parroquia, has 
asumido otros compromisos: Dirección y acompañamiento de los semina-
ristas y los futuros diáconos, docencia, articulista, conferenciante, etc. 
¿De dónde sacas el tiempo para estar en tantos frentes?

Como tantos otros lo hacen. Saberte organizar, priorizar, valorar el tiempo 
como un don de Dios, considerar a los demás como aquellos que merecen total 
respeto, … Hay muchas otras personas que han sido para mí referentes en el 
servicio a los demás. Soy de los que creen que una vida que “no sirve”, “no 
sirve para ser vivida”. Es precioso trabajar para algo y para alguien. No pocos 
hoy buscan descansar en el no hacer, en el no comprometerse, … No es esta 
mi opción ni mi experiencia de descanso. En la historia de la humanidad y de 
la Iglesia, muchos nos enseñan que quien procura no cansarse de cansarse a 
favor de los demás,  es feliz, muy feliz.

8. También tenemos noticias de tu prolífera productividad en el campo 
de la poesía y de la narrativa. Tus publicaciones, a un promedio de una 
por año, se acercan a la veintena. ¿Cuáles son las líneas maestras de tu 
creación literaria?

Me gusta reflexionar lo que hago, lo que veo, lo que descubro, lo que ex-
perimento, … Una vida humana sin reflexión pierde su sentido. Escribir in-
tentado profundizar, entrar en el interior de todo, es un método que me 
satisface porque me acompaña a superarme y a entrar en el silencio, en el 
misterio de todo. Todos somos fruto de un gran misterio.  Cuando más pro-
fundizamos más sabemos que todo nos sobrepasa. Cuando esto se siente fuer-
temente la poesía surge y te salva.  El misterio solo se expresa mediante 
metáforas, mediante sentimientos, mediante poesía. El poeta, quiera o no, si-
empre transmite una experiencia mística.

9. ¿Qué papel juega, en tu quehacer literario, Dios y la Buena Noticia 
de Salvación por Jesús de Nazaret?

Creo que se transluce en cada paso, en cada verso, en cada línea. Cuando 
alguien vive y ama, su vivir y su amar surgen espontáneamente. Es imposible 
esconder y no expresar lo que es la sal de nuestra vida. 

10. Sabemos que nunca rehúyes afrontar los problemas que aquejan a 
la Iglesia. Con motivo de los escándalos recientes en la Iglesia, has publi-
cado en el Diario de Menorca un artículo que ha sido muy elogiado. Po-
drías resumírnoslo?

La Iglesia nunca debe silenciar sus pecados pero tampoco su santidad. 
Debemos pedir perdón constantemente por ellos. Lo hace Francisco a cada 
paso, a cada verso. Pero nuestros pecados no deben acallar la transmisión del 
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auténtico evangelio de tantos y tantas que han servido a los demás de una 
manera ejemplar y que, con ella, han beneficiado a muchas personas y a nu-
estra sociedad. Pedir perdón y con total convicción, siempre. Pero también 
siempre debemos presentar con total satisfacción la santidad de muchísimos 
otros.

11. Las iglesias cada vez están más vacías. ¿Cuál crees que es la causa 
de esta huida masiva? ¿Dada la situación cuales han de ser los nuevos 
caminos para hacer llegar el mensaje de Jesús a nuestros coetáneos?

Creo que hay muchas causas. La principal? Los cristianos debemos vivir 
nuestra fe con más convicción y pasión. No debemos estar acomplejados ante 
tantas voces que hoy parece quieren que desaparezcamos. Nuevos caminos? 
Los mismos del inicio: Experiencia y vivencia de resurrección constante. Es-
peranza a pesar de todo. Confianza que sólo en Dios se da la palabra que nos 
salva.

12. Las Iglesias de Europa han  visto como caían en picado las vocaci-
ones sacerdotales. ¿Cuáles serian sus causas? ¿Qué soluciones ves en el 
horizonte inmediato para que las parroquias no sufran, en el futuro, de 
la ausencia de los sacerdotes?

El ambiente actual no es propicio. La secularización de la sociedad aparca 
opciones decididas a favor de la religiosidad tradicional. El misterio de lo 
nuevo se convierte en religión. Debemos vivir la religión dando importancia 
a las bienaventuranzas, al silencio, a la meditación, a la cooperación de todos 
los laicos. La Iglesia debe desclericalizarse y ser, como pide el Concilio Vati-
cano II, Pueblo de Dios. La opción por el sacerdocio ministerial debe ser 
ofrecida claramente.

13. La próxima semana tendréis un encuentro los rectores de los semi-
narios en Roma para estudiar el problema en profundidad. Cuáles son los 
grandes trazos que vais a considerar?

El objetivo de nuestro encuentro es compartir entre todos objetivos especí-
ficos, contenidos, actividades y experiencias de formación razonadas y justi-
ficadas. Experiencias que incluyan todas las etapas de la formación, para 
facilitar la fidelidad de los futuros sacerdotes, su formación integral y su cer-
canía pastoral.

14. En cada época aparecen nuevos carismas dentro de la Iglesia que 
toman cuerpo y se concretan en organizaciones. ¿Cuál debe ser la actitud 
de los creyentes ante la aparición de un nuevo carisma? ¿Cómo integrar 
los modelos clásicos con los nuevos modelos?
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La Iglesia siempre debe estar atenta a los signos de los tiempos y  respon-
der adecuadamente. La Iglesia o vive la encarnación o no es la Iglesia de 
Jesús. No sólo debemos aceptar signos nuevos, debemos crearlos. El diálogo 
entre Fe y ciencia, entre Iglesia y sociedad nos lo demanda y el Espíritu nos 
empuja a ello. La tradición, la experiencia de la Iglesia de todos los tiempos 
nos es magistral y siempre debe ser tenida presente.

15. Qué papel ha de jugar el apostolado seglar dentro de la Iglesia?
Fundamental. Todos los cristianos somos llamados a ser apóstoles por nu-

estro bautismo y nuestra confirmación, porque Jesús haciéndonos hijos de la 
Iglesia nos envía, como la Iglesia entera es enviada, a la misión evangeliza-
dora. La Iglesia es comunión misionera y misión que genera comunión. Por 
esto el Papa afirma que cada cristiano debe decir: “Yo soy una misión en esta 
tierra, y para eso estoy en este mundo”. Esto nos exige a todos coherencia 
entre las palabras y la vida porque el apostolado es dar testimonio contagioso 
y fecundo de vida cristiana: de una vida reconciliada con Dios que renueva el 
mundo. Sólo el santo logra ser un apóstol plenamente fructuoso, porque sólo 
él resulta instrumento verdaderamente dócil del Espíritu Santo. Cualquier se-
glar, como cualquier sacerdote o religioso/sa, debe buscar la santidad. Jesús 
es el ideal de la coherencia cristiana entre palabras y vida, puesto que en Él 
(que es la Palabra de Dios) persona y misión coinciden.

16. Sabemos que los seglares, en la actualidad, no se conforman con 
una visión mediocre de su fe y demandan una mejor competencia para 
estar a la altura de nuestro tiempo. ¿Qué papel ha de jugar el consiliario 
en este proceso de formación?

El consiliario debe acompañar a los seglares a que vivan su formación y su 
experiencia cristiana con un gran sentido de corresponsabilidad. El consiliario 
debe estar sin estar. Debe vivir el espíritu del Bautista:  “Él ha de crecer y yo 
disminuir” (Jn 3,30). Timoteo, por ejemplo, fue enviado por Pablo a los tesa-
lonicenses “para fortalecerles y darles coraje en la fe” (3,2).

17. El año pasado presentaste tu último poemario en torno a María de 
Nazaret, la escogida por Dios entre todas las mujeres. Conocemos tu pro-
funda devoción hacia la Madre de Dios. ¿De dónde proceden estos nobles 
sentimientos?

Siempre mi referencia primera y principal son mis padres. Ellos nos en-
señaron a rezar y confiar en María Auxiliadora. Su habitación particular estaba 
presidida por una imagen de María Auxiliadora. Cada noche, nuestros herma-
nos, escuchábamos sus rezos y sus palabras dirigidas a María. Ellos me en-
señaron que, con María, Dios es y se nos presenta entrañable, nacido de las 
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entrañas de una mujer. En Dios hay paternidad y maternidad. Des de niño, al 
revés de lo que algunos hoy manifiestan, siempre he vivido una Iglesia mater-
nal y femenina. 

18. Me consta que estás ultimando un nuevo libro. ¿Cuál es el tema?
Los Padres apostólicos y escritos de los siglos I i II. Los doy a conocer 

mediante la redacción de unas cartas que se escriben “Mn. Joan Arnau Alzina” 
i “Clara Marqués Arnau” (tio y ahijada). Por ello, su título es: “Cartes noves, 
joves i velles”.

19. Te hemos visto participar activamente en las fiestas de Ferreries y, 
de modo especial, en las fiestas de San Juan de Ciutadella. Impresiona 
como en una fiesta de tan alto recorrido histórico, la Iglesia ha sabido 
adaptarse a los nuevos tiempos con naturalidad. Háblanos del significado 
que tiene para ti esta fiesta.

Las he vivido plenamente consciente que soy el “caixer capellà”, el que 
sale montado a caballo representado la Iglesia y presidiendo la Plegaria de 
vísperas en St. Joan de Missa y la Eucaristía en la Catedral. La fiesta nos da 
pié para explicar su origen religioso y  para acercar, con total naturalidad, la 
Iglesia a los otros “cavallers” y pueblo. Muchas veces hablamos y hablamos 
de acercarnos más al pueblo presentado opciones que luego resultan de difícil 
aplicación. Las fiestas populares, en nuestro caso, nos brindan una oportuni-
dad que debemos acogerla con total respeto y cariño.

20. Me gustaría que seleccionaras de tu obra, ya extensa, el libro más 
importante y nos expliques su significado.

Me pides algo imposible. Cada obra, como cada hijo, tiene un origen y una 
vivencia concreta. Y todo en ellos es importante y diverso. Mis temas preferi-
dos han sido: la reflexión diaria, la historia, la espiritualidad, el silencio, 
María, la vocación, … Mi último libro publicado fue aquí, en esta casa, la 
nuestra, la editorial Granada Costa. Es un libro de poemas que trata sobre 
Navidad, María y Pascua. Su título: “Qui comprèn la Nova i qui l’escamparà”. 
Este libro tiene el toque de ser el más reciente, el último que me ha motivado 
a escribir. En él, hasta el día hoy, hay una sensibilidad especial.

Ciutadella, 2 septiembre 2018
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2. ANTOLOGIA
En moments de comiat
amb els familiars de ...
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MAI M’HI ACOSTUMO 
C.P.

Tot i que, essent capellà, m’he trobo moltes vegades vivint moments 
com aquest, no m’hi acostumo. Cada família, cada difunt, és un cas únic. Mai 
és per a mi un número més.

C.P. mor als 59 anys i d’un infart fulminant. Comparteixo amb els seus 
familiars el dol que viuen. El punt final de la seva vida li ha vingut d’imprevist 
robant-li allò que més estimem: viure! És per açò que, en circumstàncies com 
aquestes, decebuts i despistats, anem dient una expressió que ens surt espon-
tàniament de l’ànima: No hi ha dret!.

Si morir ja és la realitat més seriosa del nostre viure, morir d’aquesta 
manera, sense temps per a preparar-se, ens resulta encara més seriós. És com 
si a un arbre que va creixent i desenrotllant-se, algú li talla cruament una de 
les seves arrels principals. Aquest tall fa molt de mal a l’arbre. Aquesta experi-
ència causa molt de dolor a una família.

Comentem junts, amb la màxima delicadesa, que un dia o un altre tots 
morirem. Quan i com, no ho sabem. Ens convé preparar-nos-hi. I els convido 
a confiar en Déu, a arriscar-se en l’experiència dolorosa de la mort:

•	 Allà on hi ha qui hi veu el final de tot, vegem l’inici d’un viure en 
plenitud.

•	 Allà on la raó no hi troba explicació, confiem en Jesús i en la seva 
resurrecció.

•	 Allà on les llàgrimes i el dolor ens surten a camí, escoltem amb espe-
rança les paraules de Jesús: Avui estaràs amb mi el Paradís.

En veure que ningú
podia salvar-me,
vaig arriscar
i confiar.
Passant la frontera
i trobant-me en mans de Déu,
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per sempre
he descansat.

OBERTS ALS DEMÉS
R.S.

Acomiadàvem la vida de qui la fruí plena de sentit. Era una persona amant 
de l’ètica i vivia a partir de conviccions. Colze a colze, parlàrem amb els seus 
familiars que tenir conviccions, ideals, metes, és el que ens proposa el cristi-
anisme. Tinguérem present els deu manaments que es resumeixen en: Estima 
Déu! Estima tothom!

R.S. tenia més de seixanta anys, estudià alemany i el parlava correctament. 
Treballà durant una època a un hotel on aprengué a viure obert a les diferèn-
cies culturals i personals. Experimentà la intel·ligència de les paraules de 
Jesús quan ens demana que la nostra actitud sigui acollidora, oberta, disposada 
a rebre el bo dels altres i a compartir amb ells el que hi ha de bo en nosaltres. 
Tots som germans, remarcàrem. Mai ningú ens ha de ser indiferent i menys 
enemic.

R.S. era algú que, en les seves hores lliures, tenia aficions:  la numismà-
tica, la filatèlia,... Junts, amb els seus més íntims, comentàrem que, com ell 
feia, a tots ens és convenient aprofitar el temps lliure a favor del nostre des-
cans i evasió, però també a favor de la cultura, de la formació personal, de 
viure algun servei de cara als demés. Descobríem que la fe en Jesús ens movia 
a ser per als altres! El nostre treball, el nostre temps lliure sempre ha de tenir 
una dimensió altruista. 

 Va ser preciós mirar-nos cara a cara convençuts que qualsevol vida: la 
teva, la meva, la de tots, té una dignitat especial. Som fills de Déu. Som 
imatge d’un Déu viu, un Déu Pare que estima, un Déu que crea, un Déu que 
comparteix fins i tot amb nosaltres la seva vida.

La nostra vida no pot ser entesa sense els altres. No pot ser entesa tampoc 
sense Déu. El nostre amic i familiar vivia ja la més excel·lent de les relacions: 
la intimitat total en Déu!
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Davant Déu
qui és el nostre testimoni?
Els homes?
No! Déu mateix.
El dels homes seria erroni.
Com un pare i una mare
avaluen als seus fills,
Déu ens avaluarà
i ho farà
estimant-nos,
justificant-nos,
salvant-nos.

AGRAÏTS ALS PARES
C.S.

La realitat de la vida ens fa ser persones sàvies. Ho parlàrem atents a 
la paraula de cadascú. Ens adonàvem que vivint, i vivint el que vivim, havíem 
de donar gràcies sempre perquè se’n ha concedit la sort d’acollir l’amor, la 
família, el somriure, les llàgrimes... Reconeixíem que als nostres pares els 
devem el naixement, la cultura, l’autonomia, el sentir-nos estimats, l’esti-
mar,... Vivíem la mort d’una mare ja gran.

Copsàvem com els fills sentim gratitud profunda pels pares. Res del que 
som seríem sense l’amor que ells es van expressar. La mare, tenia 84 anys. Sempre 
havia estat important per ells. En qualsevol època de la seva vida els havia fet 
costat amb els seus consells, amb el seu silenci, amb la seva presència fidel.

Quan era jove i forta els regalà el que Jesús anomena: Servei, pensar 
amb els demés, donar la vida pels altres...No hi ha amor més gran que aquell 
que dóna la vida pels qui estima.

Quan fou gran i feble, els oferí la possibilitat d’exercir amb ella el que 
Jesús anomena compassió, viure pels demés: Feliços els compassius Déu se’n 
compadirà.
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Els vaig convidar a viure l’acomiadament com a creients que agraei-
xen la fe, l’esperança en el futur després d’aquesta vida. Jesús ens diu: Jo som 
la resurrecció i la vida, qui creu amb mi viurà per sempre.

Quan m’arribi l’hora
vull descansar
a la tomba dels pares.
Desitjo que...
qui em va acollir al nàixer
m’aculli al meu renàixer!

TENIM EL MATEIX ORIGEN I REFERENT
D.B.

Havia viscut la fe a dins del seu cau familiar. I ara, compartíem el dol de 
la seva mort, també des de la fe i en un entorn cordial. Giràvem la nostra mi-
rada cap a Déu. La nostra vida té el mateix origen i va guiada per un mateix 
referent: Déu!

Ens arribaven al cor els comentaris que entre tots anàvem desplegant: 
Sortim de Déu essent infants, innocents, nous, a punt de tot... I tornem a Déu 
havent recorregut un camí, portant a les espatlles una història concreta. Haver 
viscut la nostra història en sintonia amb Déu, és esperar ser glorificats amb 
Ell.

Tornem a Déu esperant fruir de la seva pau. Hi tornem, confiant amb la 
seva abraçada maternal,  paternal. 

Quan els familiars en telefonaren per comunicar-me la mort del seu pare, 
vaig pregar per ell i per ells.  Si desitjava que el meu amic i conegut fos al Cel, 
també desitjava que la flama de la seva vida la conservessin ben viva els fills 
i els néts.

En un món com el nostre que prima tantes vegades l’oblit del passat, és bo 
no enterrar l’experiència d’aquelles persones que han estimat i conservat la fe 
fins el seu darrer instant.
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El nostre origen és Déu!
El nostre camí és Déu!
El nostre destí és Déu!
Déu és:
Amor,
Bondat
Veritat,
Clamor
Claror,...
Busquem sols a Déu!

ESPERANT LA CRIDA DEFINITIVA
C.T.

 C.T. va ser una persona treballadora, familiar, bon pare, concentrat en 
el que feia, sempre entremig de llibres i de converses que eren pròpies del seu 
saber i fer. Vivia la fe d’una forma natural, vital. Conjuntament amb la seva 
esposa van pujar una família nombrosa, sis fills. Sempre tenia el somriure a la 
cara propi de qui no ha fet mai mal a ningú i sempre ha jugat net i just amb 
tothom. Provenia d’una família nombrosa, deu germans. D’uns pares que es 
van guanyar el seu pa fent feina i repartint gelats arreu del poble amb un sen-
zill carret i amb un petit instrument sonor que anunciava la seva presència. A 
l’hora de la seva mort demostrà, sens dubte, qui era. Va ser capaç de posar-se 
en les mans de Déu i d’acceptar serenament el mal que li havia tocat. Va voler 
rebre el viàtic i la Unció plenament conscient. Cada acte de la seva vida recla-
mava el seu interès. I ell, convençut de que li havia arribat l’hora, es posà en 
mans del Pare i esperà la seva crida definitiva. Tot un testimoni per a la famí-
lia i amics.

I ens arribarà el dia
que essent el que som
serem més, molt  més.
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Serem el que hem estat,
però... restaurats, 
de nou recreats.
Ens omplireu de Vós
i serem homes nous
vivint sempre amb Vós.
Serà aquest un dia gran.
Serà segur el més gran,
un dia mai viscut.
Serà un dia llarg,
 molt llarg, un dia etern,
un dia sense fi.
Un dia en que viurem
el que de temps, volem:
Viure amb Vós i de Vós!
Quan serà, Senyor?
Mentrestant
vivim esperant.

NO SOMOS NUESTROS CREADORES
J.O.

Nos conocíamos y, amigablemente, nos comunicamos nuestra impo-
tencia ante el poder de la realidad y del valor de nuestra fe cristiana.

Reconocimos que cuando nos llega el momento de morir nada pode-
mos hacer. La muerte no tiene ni hora ni edad fija. La muerte nos llega como 
cuando alguien nos sorprende con su visita o con el contenido de su visita.

Coincidimos que ante la muerte a todos nos pertenece conocer y sentir 
la necesidad de vivir en paz. Vivir en paz, encajarlo todo en paz, es nuestro 
deber y nuestra salud. La vida y la muerte, su cómo y su cuando, no nos per-
tenecen. Lo sabemos. Sabemos que vivimos, pero también sabemos que no 
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nos hemos dado vida a nosotros mismos. Sabemos que morimos, pero también 
sabemos que la hora de nuestra muerte tampoco nos pertenece. Si un día lle-
gamos a la vida gratuitamente, otro día,  cuando sea, moriremos. Nadie nos da 
opción ni para cuando nacer ni para cuando morir.

Acompañar a alguien que sufre la experiencia de la muerte, se convi-
erte en una lección esencial que nunca no deberíamos de olvidar: no somos 
dioses, somos humanos. No tenemos el don de la vida ni el don de la muerte 
en nuestras manos. No somos el centro de nada. Existiendo, solamente somos 
parte de un todo que nos posee y que no poseemos. Conscientes que morire-
mos, nos sentimos más hijos que padres, más alumnos que maestros, personas 
que hemos sido creadas y no creadores o artífices de nuestro existir. Alguien 
ha dicho: La inteligencia es como un rio: cuanto más profunda es, menos 
ruido hace.

Conversando, intuimos que vivir la fe y expresarla es un acto inteli-
gente. Inteligente es aquella persona que sabe quién es y, sabiendo quién es, 
intenta comportarse. Desde la fe en Jesús creemos que, siendo humanos, sólo 
a Dios pertenecemos. Y lo anunciamos sin hacer ruido, pero … con convic-
ción.

No seamos necios,
no seamos insensatos!
¿Somos acaso nuestros creadores?
¿Nos hemos formado a nosotros mismos?
¿Hemos venido al mundo sin padres?
Sin padres, sin Dios,
solo seríamos tierra yerma
en el aullido de la soledad
más absoluta.

CONFIAR EN DÉU ÉS RAONABLE
J.J.

Desitjava compartir amb ells el dolor i l’esperança. És una família 
amiga i oberta. Vivint el dol, he vist que ràpidament la seva casa s’ha omplert 
de familiars, veïns, persones properes, algunes que amb l’amic difunt havien 
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compartit esport, feina... I no és estrany. En J.J. era eminentment familiar i 
afable.

Creat un bon clima,  parlàrem del valor de la família. En ella rebem 
recolzament, afecte, ajuda quan ens fa falta. Tenir persones al nostre costat 
amb qui compartir el que festeja o entristeix el nostre cor, és una de les sorts 
per les quals hem d’estar summament agraïts i orgullosos. 

M’ha sorprès positivament la seva serenor. Viure serenament en aques-
tes circumstàncies, és signe de maduresa i de gratitud pel que han compartit 
amb J.J.  durant anys.

Ni qui estima posseeix, ni qui se sent estimat se sent posseït. La sere-
nor i l’experiència d’un amor viscut amb sinceritat, m’assenyalen en aquests 
moments una convicció per a mi evident: la família de J.J. és una família que 
s’aprecia. Família que creu que la vida i la mort pertanyen a Déu. 

Al costat de les persones i atents al com viuen les seves experiències, 
sempre aprenem. Entre els familiars de J.J. he degustat novament que qui, 
davant la mort, no perd la serenor i dóna valor al silenci, comprèn i accepta 
que no tenim respostes convincents per a tot. Que la vida i el que la vida in-
clou, no poques vegades ens supera. Sols el silenci és una actitud aconsellable. 

Que la confiança en Déu ens sigui sempre l’opció més raonable!

Es salva
qui no perd la calma
ni la confiança
quan, buscant-les,
s’esfumen
les respostes.

Es salva
qui no es recolza
en els ídols
que fabrica l’enginy
desesperat
dels seus creadors.



27

Es salva
qui és humil
i, humilment,
silenciosament,
amorosament,
s’apropa a Déu.

MADUREM ENTRE ALEGRIES I GEMECS
J.T. 

En aquests moments, sempre hi ha qui expressa: La vida és un cau de 
llàgrimes i de rialles. I assenyalant situacions de llàgrimes i de rialles, sense 
saber prou bé com, ens trobem parlant sobre el contingut del res de la Salve 
adonant-nos que quan la resem, expressem a Maria el que forma part del nos-
tre dia a dia. Res d’especial en aquesta pregària on accentuem, açò sí, la nos-
tra confiança total en Maria front qualsevol situació.

Empesos pel desig més positiu que habita en nosaltres, li diem amb 
consciència especial: Déu vos salve, reina i mare de misericòrdia; vida, dol-
cesa i esperança nostra. Dialogant amb ella, pregant, li expressem que vivim 
espais i situacions que van plens de circumstàncies i que ens alegren profun-
dament. J.T., resant-la, puntualitzàvem, agrairia a Maria la seva infància i 
joventut, el seu matrimoni i maternitat, la seva participació al grup parroquial 
de Vida Creixent, i d’altres realitats interiors que callem perquè sabem que 
expressant-les es pot desfer el seu encant.

A un altre moment de la Salve, i amb el cor adolorit, li diem espontà-
niament el que d’ell ens surt: Maria, a vós cridem els desterrats fills d’Eva; 
a vós sospirem en aquesta vall de llàgrimes. En la vida de cadascú hi ha 
moments que ens feren el cor: circumstàncies personals o familiars; situacions 
d’entorn més o manco immediat; malalties; defuncions, ...

I... just quan hem estat capaços de crear un bon clima de diàleg, ens 
hem d’acomiadar. En el fons, tots ho fem sentim-nos que som fills d’Adam i 
Eva. Persones que maduren entre alegries i gemecs.
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Facem enramades
amb fruits d’arbres bonics
i de salzes dels torrents!
Animats 
i empolistrats,
 participem-hi
quan costa alçar els ulls
i la festa s’apaga
deixant-nos finats.

CUIDEM-NOS AMB DELICADESA
S.B.

És difícil que sàpiga crear Parròquia, església, celebració eucarística, 
festa amical, qui no sap crear família. No és aquest el cas de S.B. 

Vaig visitar la seva família després de la celebració de la Missa Fune-
ral. Hi va haver un bon clima durant la celebració perquè hi ha un bon clima 
humà i de fe entre ells i amb tots aquells que els acompanyen. 

Els cristians som bons cristians si no som una càrrega per als altres, si 
ens convertim amb els Cirineus que saben traginar en silenci creus pròpies i 
alienes, si sabem pronunciar paraules adequades com les que deia S.B. a la 
seva dona: Si has sabut cuidar els avis quan estaven malalts i eren grans, 
segur que tots nosaltres haurem après, gràcies a tu, a cuidar-nos mútuament 
si hi ha necessitat algun dia. Tractar-nos bé la parella, els pares i els fills, els 
germans i els amics, ...Tractar-nos amb delicadesa els infermers i infermeres, 
els metges, el personal sanitari,... és entendre el sentit de les paraules de Jesús: 
Sigueu compassius, sigueu nets de cor! La compassió, l’amor, el bon tracte,  
s’ha de fer present en cadascuna de les nostres accions. Confesso avui que em 
va ser molt útil la conversa familiar.

Animats per l’amor que ens omple,
prestem un bon servei.
Si essent infants
vàrem rebre l’amor dels pares,
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dels avis i dels germans,
facem igual nosaltres.
Convençuts, donem-nos les mans.
I com feren els d’abans,
anunciem
dels àngels,
el seu cant;
de Maria,
el seu sí incessant;
de Josep,
el seu silenci militant.

CALLARÀS, SENYOR, VEIENT TOT AÇÒ?
F.P.

Els comprenia. Ploraven la mort d’un fill ben jove. Després d’uns 
moments en silenci i de gests plens d’afecte, em va sortir de l’ànima dir-los: 
Tot i que no és la primera vegada que acompanyo des de la fe i des de l’amis-
tat a pares, germans i familiars que ploren per la mort d’un fill, no m’és fàcil 
dir paraules d’esperança en situacions com aquestes. Des de sempre, acumu-
lant un dia rere un altre circumstàncies  que ens neguen els ulls amb llàgri-
mes..., ni el patiment, ni la malaltia, ni la mort viscuda no aconsegueixen ser 
ben acollides a cap casa. Tot i que sabem que l’angoixa forma part de la 
nostra vida i que sense ella no s’entén el viure, desitgem en tot el cor viure 
sense patir.

Davant la mort de F.P. vivíem una experiència que ens exigeix tenir 
ulls penetrants per aprendre fins i tot del sofriment i de tot allò que ens toca 
frontalment el més profund i ens fa mal. No ens serveixen en aquests moments 
paraules fredes i neutres que res ens diuen. Ni aquelles preguntes plenes de 
queixes que res solucionen. Tampoc aquelles actituds que ens fan viure capfi-
cats creient que allò que ens passa a ningú més mai no ha passat... Sols ens 
serveixen les mirades, les paraules, els gestos, les relacions que ens arriben 
més al fons i ens animen tot i que sols sia fent-nos companyia en silenci.

Els cristians en aquests moments ens sentim acompanyats per Jesús. 
Per les llàgrimes que vessà mirant el cos mort del seu amic Llàtzer. Pel consol 
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que atorgà a una vídua que enterrava el seu fill únic. Per la disponibilitat que 
tenia quan algú el necessitava. Per la proximitat afectuosa que contagiava amb 
els qui més patien dient-los: Déu no vol la mort, el que vol és la vida! Per la 
confiança que donaven les seves paraules: Jo som la Resurrecció i la vida. Qui 
creu en mi, encara que mori, viurà.

Ens contemplàrem en silenci
i quasi amagats en la fosca.
Una pregunta anava de cor a cor
 i de mirada a mirada:
“Callaràs, Senyor, veient tot açò?”.
En el nostre cau interior,
esperant respostes,
ens hi jèiem expectants
com el fill que covant
 en les entranyes maternes 
va fent via ignorant
l’essencial, l’important.

LA MORT NO ÉS UNA DERROTA
J.M.

El temps que passàrem junts em va fer sentir moltes coses. La mort de 
J.M. em va recordar la mort de la meva germana Pilar, tenia 26 anys. Pensant 
amb ella, de cop vaig sentir que la vostra actitud era del tot lloable: No teníeu 
present el vostre patiment i, atents, em fèieu recordar amb delicadesa el meu 
de fa temps. En aquestes circumstàncies vivíeu la pregària de sant Francesc: 
Senyor, feu que prefereixi més consolar que ser consolat, ... Sempre us donaré 
gràcies.

Hi éreu tots acompanyant-vos: espòs de J.M., fills, germans, cunyades, 
sogres... Intuïa que us sentiu bé junts. Hi havia entre vosaltres un aire especial. 
Una mescla de sentiments i pensaments que us feien tenir pau enmig del vos-
tre dolor. Vareu fer  per ella tot el que vareu poder. Ho vareu fer perquè us 
sortia del cor. L’estimàveu i us estimava. Segurament era el que va viure Jesús 
amb els seus amics Maria, Marta i Llàtzer. Quan el dol és viscut amb pau, a 
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pesar del dolor i de les llàgrimes, hi ha categoria humana, hi ha adultesa.
Quantes coses heu après vosaltres i jo amb vosaltres. I més tu, Joan, 

que has estat a prop d’ella i constantment estimant-la i acompanyant-la. Tu 
sabies, deixem-ho dir així, que us preparàveu per a dur a terme una partida 
difícil, complicadíssima, i volíeu viure junts cada una de les seves jugades. I 
en vareu aprendre molt: tu, ella, tots. Gràcies.

La partida no ha acabat amb una derrota, encara que ho sembli. Jo crec 
que cap partit entre vida i mort, gràcies a Déu, acaba amb derrota. Avui hi ha 
gent que ho creu, jo no. L’alè final de la nostra vida és una victòria. Ho és, 
perquè l’acull Déu Pare.

Les cordes de la seva infermetat
es varen desfer
com fils de lli socarrimats
pel caliu de l’amor
que amb la seva escalfor
convertia
el dol en victòria.

ENS INTERESSA SABER QUÈ AMAGA LA MORT
J.L. A.

El vaig conèixer quan era un fillet. Ell fou un dels meus jugadors pre-
ferits. Record que jugava de defensa i que, moltes vegades, acollia la pilota 
amb el cap, a un pam de terra, tirant-se amb llançada.

Quan recordes un cos ple de vida, àgil i lluitador, mai t’imagines haver 
de parlar d’ell quan el seu cos està inert, buit de moviments i amarat de quie-
tud. Possiblement aquestes són les estampes que ronden a dins del nostre cap 
quan, havent fet anys, reconeixes que, entre nosaltres, allò que comença acaba 
i allò que avui té vida demà no en té. 

Però aquí possiblement acaben els raonaments de molts que diuen: Si 
les coses són així, visquem i ja veurem! Hi ha altres maneres d’interpretar el 
que un viu. Els qui som cristians creiem que la vida i la mort, la paraula i el 
silenci, el dia i la nit, el moviment i la quietud, tot té sentit.
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Què ens interessa quan tenim present algú que ha mort? No ens inte-
ressa tant comentar com ha mort, o si la seva malaltia ha estat llarga o curta, 
o si ha patit molt o poc... Tot i que fer comentaris com aquests ens resulten 
normals i humans, el que més ens interessa és saber què amaga la mort si és 
que amaga alguna realitat. 

Sobre la mort en parlen filòsofs, metges... Ens ajuden a acceptar-la: 
psicòlegs, grups de teràpia, persones que ens estimen... Escoltem a molts. Ens 
agrada conèixer experiències i opinions. Però els cristians afirmem que, entre 
totes les afirmacions i suposicions, el que ens interessa és el que ens diu Jesús:

•	 De vida n’hi ha una. I aquesta no acaba una vegada iniciada.
•	 L’altra vida comença en aquesta. I viure és estimar.
•	 Encerta el viure qui comparteix, qui acompanya, qui visita, qui per-

dona...
•	 Hi ha cel. La vida consisteix en aprendre estimar per comprendre que 

Déu és amor i que el nostre futur amb ell serà fruir del moll d’os de 
l’amor.

Jo som el teu Déu,
no tinguis por!
Jo som el teu Senyor,
no tinguis por!
Si Tu ets el meu Déu,
si Tu ets el meu Senyor,
si frueixo per Tu de caror,
mostra’m el teu amor
en aquestes hores
en què les llàgrimes
dels meus ulls
amaguen el color
de l’esperança.
Ressuscitem, Senyor!
Ressuscitem, Déu meu!
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UN POBLE ÉS UNA COMUNITAT
O.P.

Quan us visito m’agrada comentar les  virtuts que gaudia el difunt. 
Sols quan un parla de valors aprèn els valors, s’entrena a viure segons ells i 
viu més positivament. La psicologia ens comunica: Si vols canviar de pensa-
ment canvia d’actituds, i si vols canviar d’actituds, canvia el pensament. Si 
volem ser positius hem de parlar d’allò positiu que veiem i descobrim en no-
saltres i en els altres.

O.P. era un amant de les festes populars de sant Joan de Ciutadella i 
del camp. Amb humor i amor no sols coneixia d’on eren els cavalls i qui eren 
els cavallers que sortien a la colcada, també freqüentava els funerals dels qui 
eren pagesos i tenien alguna cosa que veure amb el camp o en les festes po-
pulars de sant Joan.

Per a ell, viure era participar activament de les festes, estimar la terra 
i els costums que ens han creat com a poble. La fe li era signe d’identitat.  
Celebrava l’Eucaristia i anava a Missa Major a la Catedral de Menorca i..., en 
aquests darrer temps, venia a la parròquia de Sant Esteve no poques vegades.

Tenint present O.P. -comentava amb els seus familiars i ben sincerament-, 
se m’injecta molt intensament les ganes de participar amb tot el que, a prop 
meu, té caire comunitari, popular, eclesial... Estar amb els altres allà on els 
altres són, és maduresa popular i cristiana, és una festa.

•	 És una festa participar i engegar relacions familiars
•	 És una festa participar i provocar trobades populars, veïnals...
•	 És una festa participar i animar trobades parroquials, eclesials
•	 És una festa participar i viure l’Eucaristia intensament

Déu és Amor, Déu és Trinitat, Déu és comunitat. Déu és un Déu soli-
dari, no solitari. El sentit comunitari de la fe, que visqué O.P., ens recorda que 
la mort no és el pas cap a la soledat i el buit total. És el pas, més bé, cap a la 
plena comunió trinitària de Déu. 

A cada poble hi ha:
places,
esglésies,
festes,
actes,
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sorpreses,
persones
diverses,...
Unitat,
diversitat!

Facem  poble
i estimem el poble!
Déu és 
unitari
i divers.
Déu aprecia,
la diversitat
i la unitat
de tot i de tots.

ANEM SEMPRE MÉS ENLLÀ
O.P.

Coincidíem que hi havia vitalitat en ella. Vitalitat que els cristians 
creiem que lliga en l’eternitat. No enganxa en l’eternitat, no té valor etern, per 
a nosaltres, tot allò que és mal, que és pecat: l’egoisme, la depressió, la mala 
criança, la injustícia... Sols gaudeix d’eternitat: la bondat, l’alegria, l’al-
truisme, la festa... Parlant, ben connectat amb els familiars, ens sentíem con-
vidats a descobrir què hi ha en nosaltres més enllà de la bioquímica que ens 
fa ésser vius.

Recordàvem paraules del llibre  El Petit Príncep: L’essencial és invi-
sible als ulls. L’essencial és invisible als ulls, a la ciència, a la tècnica, ... Per 
a viure necessitem la fe, ser amants del misteri, ser conscients que la vida ens 
transcendeix i que, qui vol viure, ha d’anar sempre més enllà, molt més enllà.
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La fe no és tonteria, ni superficialitat, ni fer-s’hi prop és fruit d’un 
costum ja passat.  L’actitud creient demana una profunditat tan seriosa que, 
qui la viu, n’ha de donar gràcies.

Junts ens animàvem, com a creients, a fer un propòsit: No vulguem ser 
fills de l’evasió! Fills d’aquells que escampen: Com que no sabem res cert: 
Mengem i bevem que demà morirem. No ens interessava ser fills del gran 
avorriment, del no arriscar massa. Del viure a poc gas.

Coincidíem que qualsevol defunció, qualsevol funeral aconsegueix 
fer-nos -si anem més enllà del que veiem- una cirurgia ètica front a tantes ci-
rurgies només estètiques que vivim avui.

Anem sempre més enllà!
Més enllà dels límits del poble.
Més enllà de familiars i amics.
Més enllà de la gent esvelta i brunyida.
Més enllà de la gent robusta
i de la terra solcada pels rius.
Anem sempre més enllà!
Més enllà dels oceans.
Més enllà de les terres llunyanes.
Més enllà de l’horitzó
i del país on brunzen els eixams.

L’ADÉU MAI ÉS DEFINITIU
T.P

Trobats al menjador de casa seva, els  vaig transmetre la sort que he 
tingut de poder visitar, confessar, donar la comunió a T.P. A tots ens arriba 
l’hora que ens hem de dir adéu. Paraula que, possiblement els qui som cristi-
ans, ens agrada prou pronunciar. Adéu és una locució el·líptica procedent de 
amb Déu siau. Ens vegem pel carrer i ens saludem i ens acomiadem dient: 
adéu! Avui també diem adéu!  a T.P. Sempre,  en una situació o a una altra, 
dient adéu! vivim un bon desig: vés amb Déu, viu amb Déu!
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Sí, desitgem que T.P. sigui en Déu perquè va creure en Ell i el va estimar. 
Ella resava el rosari demanant-li morir primer que no aquells que estimava 
tant: la seva filla....

Prou sabia, i li agraïa, que Déu mateix li havia donat la vida i la fe. La fe 
que li  feia descobrir a Déu present en la natura, en la història humana, en 
Jesús. La fe que li concedia el plaer de viure unida a Déu íntimament. Una 
comunió que la inicià el dia del seu baptisme i que l’aprofundí anant a cate-
quesi, participant de l’Acció Catòlica,  pregant, estimant, perdonant, compar-
tint amb altres el pa de l’Eucaristia... 

Dir adéu a una persona que estimem és, a la vegada, agafar consciència 
que nosaltres també desitgem viure en Déu, amb Déu i per Déu. No deixem 
mai de dir i de  repetir aquest saluda. 

Amb quina alegria
els ha criat!
Amb quins planys i llàgrimes
els ha comiat!
Un jorn, però,
Déu li concedirà
abraçar-los de nou.
Amb quina alegria
ho farà!
Amb quina follia
els besarà!

L’adéu de qui s’acomiada
mai és definitiu!
Sempre deixa encès un caliu
 vermell, fogós, festiu.
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FOU UNA VERGE PRUDENT I ASSENYADA
M.H.

Germana Franciscana Filla de la Misericòrdia

Amb les Germanes i Filles de la Misericòrdia de Ciutadella, cada di-
vendres compartim i celebrem l’Eucaristia. Com a l’inici que ens parla el 
Gènesi, també a l’inici de la nostra vida l’Esperit de Déu planeja sobre nosal-
tres. I la nostra vida també acaba acollint la darrera frase del llibre de l’Apo-
calipsi, l’últim de la Bíblia: Que la gràcia de Jesús, el Senyor, sigui amb 
tothom. La gràcia de Jesús ha estat a l’inici, durant, i al final de la vida de Sor 
Margarita. Tota la seva vida, i la nostra,  està embolcallada de santedat perquè 
Déu Pare que ens estima, ens serva, ens guarda i ens atén des del principi fins 
el final. Ell és Sant, Sant, Sant.

Agombolada, estimada, servada per Ell, M.H. ha estat una bona dona, 
una bona cristiana, una bona religiosa.

a) Ha estat bona dona! Una dona que ha descobert Déu i com diu Sant 
Pau: S’ha agenollat davant d’Ell. S’hi ha trobat amb Ell com una filleta petita 
es troba amb el seu Pare sabent que la seva vida té sentit només al seu costat. 
L’ha volgut conèixer, igual que un fillet que creix vol conèixer el sentit de la 
vida i s’hi fa amb ell, el viu, el saborija, el festeja.

b) Ha estat bona cristiana! S’ha trobat amb Jesús, l’ha conegut, l’ha 
estimat i ha optat per Ell. Ella ha estat aquella verge prudent i assenyada que 
es proveí d’un setrill per estar a punt i arranjada a l’hora de la visita del seu 
espòs. S’hi ha preparat com es preparen tots aquells que, coneixent l’hora que 
viuen, cuiden la seva formació intel·lectual i espiritual. De les converses vis-
cudes amb ella i que amb més gust mantinc vives, són les que pertanyen a 
llibres de temàtica diversa: humanisme, espiritualitat,  història... Ha estat per 
a mi instructiu i bell veure una persona de noranta anys passar hores i hores 
rellegint i penetrant el sentit de lletres i lletres i fer-se’l seu. Dels records que 
em quedaran  ben vius, és la seva atenció vivint i celebrant l’Eucaristia. Do-
nar-li la pau ha estat per a mi un plaer especial. No sols sentia el tacte de les 
seves mans, també la vivesa dels seus ulls oberts i vius. En ells s’hi traslluïa 
la força de l’Esperit, la seva intel·ligència, el seu do de saviesa.

c) Ha estat bona religiosa! Sant Pau ens diu:Tota llengua confessarà 
Déu. Una de les concrecions cristianes de Sor Margarita ha estat la seva opció 
missionera. Religiosa a Bolívia i fundadora de la seva congregació a Sucre. 
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Parlar de Bolívia i de Sucre era per a ella parlar del fruit de les seves entranyes 
de mare. Allà havia regalat sense mesura la misericòrdia. La vida l’havia feta 
Filla de la misericòrdia, i la pobresa de cor, la benignitat del seu esperit, li 
concedí heretar l’amor de molts bolivians.

Mentre vivim, vivim per el Senyor,
i quan morim, morim per al Senyor.
Tant si vivim com si morim som del Senyor.

La nostra vida reposa en mans del Senyor.
Vivint en Ell i per Ell,
som i serem sens fi, d’Ell.

 

LES ÀNIMES DELS JUSTOS ESTAN 
EN MANS DE DÉU

A.P.

Déu ens fa justos. Som fills seus. I no hi ha cap pare que doni una 
pedra a un fill que li demana pa, diu el Senyor. 

Fent-nos fills, Déu ens fa estimables. Les nostres ànimes, les nostres 
vides, estan en bones mans. Estan en mans de Déu.

Què vol dir: Som fills de Déu! Vol dir que tenim genètica divina, valor 
diví, sagrat. 

L’ortodòxia perfecte és l’ortopràxia. Viu com a fill de Déu qui estima, 
no aquell que parla d’estimar i no viu l’amor. Tots mereixem ser estimats i tots 
tenim capacitat d’estimar.

Quina sort entendre que la vida val per ella mateixa i no perquè algú 
posseeixi més o manco, o perquè hagi aconseguit arribar a tenir un lloc de 
treball important... Quan donem valor sagrat a qualsevol vida, sense fer dife-
rències, hem de donar gràcies! Hem entès i vivim que som fills de Déu. 
Aquesta filiació és el nostre valor màxim. Aquesta vida és com un “festeig” 
dels qui esperen viure un dia, i per sempre, amb intimitat profunda en Déu. 
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Som fills de Déu.
Som descendents d’Abraham.
Hem nascut de les seves entranyes.
Qui ens deshonra,
a Déu deshonra.
Som els seus preferits.
Del seu Esperit ens ha vestit.
Tots hem rebut l’aspersió
de la seva sang.
El vermell de la sang
ens purifica,
ens santifica,
ens retorna
la netedat del blanc.

HOME FIDEL A DÉU
JOAN PAU II

En silenci, fent pregària amb la comunitat cristiana de la Parròquia de 
st. Esteve, gravava a dins meu que és en la recerca del sentit de la mort on es 
troba el sentit de la vida. La por a morir ens crea un desig irreal de recerca 
d’una felicitat que té sols arrels a la terra. Recerca que ens allunya de la reali-
tat i que ens fa dèbils davant la vida. 

Quantes persones tasten la mort omplint-se de traumes i complexes, 
vivint buits de relacions humanes. No podem estalviar del nostre viure diari 
ni el dolor, ni la vellesa, ni la malaltia, ni la mort...

Formem part d’un món que dóna culte a la bellesa exterior, al tenir més 
que al ser. Vivim en un món que cerca constantment medis per evitar l’enve-
lliment del cos, un món que posa vel davant la mort. Vetllant per l’ànima de 
Joan Pau II, ens traiem amb ganes el vel de damunt.

Aprendre a viure és una saviesa que no s’aconsegueix fugint de les 
realitats més dures que ens toca viure sinó assumint-les. Déu és el nostre 
coratge i la nostra esperança.
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La vida del Papa Joan Pau II fa creïble que el sentit de la vida és servir 
i estimar. Ell compartí intensament el seu viure. Ho feu com a resultat de la 
seva vida orant, tant en la vivesa de la seva paraula i gests, com en la fortitud 
del seu declinar quan la malaltia i la vellesa el feu dèbil i de cos feixuc. 

La vida del Papa ens deixa unes profundes petjades de fe. Ell se’ns ha 
anat regalant fe, per amor a Déu. En bé del món, Joan Pau II ha estat un mis-
satger de pau, de reconciliació, d’esperança, de fortalesa.

El seu carisma personal ha consistit en transmetre el que portava ben 
arrelat, la presència de Déu. La presència de Déu era l’únic que l’interessava 
transmetre.

Aquests dies sentim molts comentaris sobre la seva persona. A mi, el 
que m’interessa tenir present d’ell és el que enforteix la meva fe: la mesura 
en què ha estimat i ha servit a tota l’Església en nom de Jesús! GRÀCIES!

Visc un anhel:
fixar els meus ulls
sobre la gent fidel,
sobre els homes
de conducta irreprensible
allunyats dels avalots del poble
i de les seves intrigues 
passatgeres i innobles.
Trasbalsat per la visió
d’un Déu que m’ha enamorat,
he promès amb lleialtat
no fixar-me en ningú més,
en ningú més que Ell.
Sols de Déu visc ple i afamagat
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ACOMPANYEM-NOS, VISITEM-NOS!
P.E.

Ho sabem i ens ho diem un dia rere un altre: Jesús afronta la mort en 
ganes de viure: cura, acompanya, ressuscita! Ell mateix diu: Pare, si és pos-
sible passi de mi aquest calze.

Jesús acompanya a qui està malalt, el visita. Els cristians ens hem de 
visitar i més en èpoques de dolor i infermetat. I ens hem de visitar per a do-
nar-nos consol i esperança. Sempre és alliçonador arribar a casa d’un difunt i 
veure que els qui ploren la mort d’algun proper, són acompanyats. Però encara 
és més humà notar les demostracions de gratitud que descobreixes quan, en-
trant algú en particular, la família li agraeix el que ha fet a favor de tots ells. 
Estant amb els familiars de P.E., la frase que vaig oir atentament, aplicada al 
metge, va ser: Gràcies perquè ens ha ajudat molt. A més ens ha donat molts 
bons consells en aquesta hora.

Sí! Els cristians ens hem de visitar, ens hem d’acompanyar. I ho hem 
de fer no sols al final d’una malaltia o d’una circumstància adversa. No ens 
hem de convertir en persones que arriben quan tot està fet. La paraula acom-
panyar ve de company. I un company és aquell que el tens al costat sempre, 
sobretot en hores de més necessitat essent portador d’un bon anunci: amor i 
resurrecció.

Ets tu el meu company,
el meu amic i confident.
En hores de festa i plany
 i just en el precís moment,
et trobo fent carrerany. 
Amb els braços oberts, 
en la recreació i en el desert,
t’acull amb cor agraït
i amb plaer sempre et convit
a entrar en la intimitat,
com si fossis jo mateix,
del meu silenci i del meu crit.
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BENAURATS ELS HUMILS
J.N.

Entrant a l’hospital Mateu Orfila de Maó, el vaig veure. Us dic la ve-
ritat que feia uns 30 anys que no l’havia vist. I el vaig reconèixer.

Els dos ens vàrem alegrar. Retrocedíem molts d’anys. Ell era una per-
sona coneguda i estimada des de la meva infància. Vivíem porta per porta.

La seva casa era humil i oberta. Dues actituds que valora profunda-
ment l’evangeli.

Benaurats els humils, posseiran la terra. La paraula humilitat ve d’ 
humus, terra. Terra estimada per Déu, tant que li va emplenar l’Esperit. Benau-
rats els humils, ells, com la terra, rebran el do de l’Esperit. Sols reben l’Esperit 
els qui se saben fang i fanguegen. Als orgullosos l’alè de Déu no els emplena, 
no hi troba lloc. Ja van massa plens d’ells mateixos.

La seva casa era una casa de portes obertes i petita. La record perfec-
tament. Per açò casa i carrer es confonien. Com es confonia amb el carrer 
també la nostra tot i que era més gran. En ella hi vivíem tretze persones. Pare, 
mare i àvia. Els deu germans  fèiem hores al carrer jugant amb els veïns com 
si fóssim una sola  família.

 Record com els de casa seva seien a la fresca i saludaven a tothom 
essent molt bons veïns. Sols els de cor obert no tenen límits, són infinits. Sols 
ells entenen que la vida no s’acaba entre quatre parets. La vida, com les portes 
obertes, s’obre als altres, s’obre a Déu.

Desig que J.N. sigui al cel. El cel és dels humils i dels qui s’obren als 
altres familiarment. Voldria que al cel  J.N. continués estant assegut a la fresca. 
I des de la fresca ens observés, ens conegués, ens acompanyés, i parlés de 
nosaltres a Déu.

El Senyor acull
el desig dels humils
i enforteix els seus cors.
La sobirania de Déu
no la sostenen els forts.
Déu és l’auxili dels cansats,
dels orfes, dels feixucs, dels puerils,...
Mira amb amor els més dèbils,
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protegeix els rebutjats,
atén els més necessitats.
A tots ells els concedeix 
la gràcia més subtil:
el seu amor,
la seva mirada,
la seva dolçor
la seva abraçada.
Sols als humils
els revela Déu
els seus secrets.
Els secrets de Déu
transpiren bondat,
proximitat,
animositat.

SOLS L’EXPERIÈNCIA DE L’AMOR ÉS ETERNA
A.E.

Així parla A. Rabate:
•	 Si vols fer feliç algú que estimes molt, per què no li ho dius avui?... En 

vida, amic, en vida.
•	 Si vols donar-li una flor, no esperis que s’hagi mort, fes-la-hi arribar 

avui amb amor... En vida, amic, en vida.
•	 No esperis que mori la gent per a estimar-la i demostrar-li el teu 

afecte... En vida, amic, en vida.
•	 Seràs feliç si aprens a fer feliços tots aquells que tu coneixes... En 

vida, amic, en vida.
•	 No visitis panteons, no omplis de flors les tombes, omple d’amor els 

cors... En vida, amic, en vida.
Tenint aquest poema a les mans, pensava i sentia que per un creient sols 

hi ha una actitud possible: estimar! Estimar no com una paraula dita amb els 
llavis o sols a la pregària. Estimar amb el gest, amb la mirada, amb l’actitud, 
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amb la consideració... No hi ha res més essencial que estimar. Ens ho hem 
de dir una i altra vegada, i ens convé dir-ho i repetir-ho. Estimar la vida, es-
timar les persones, estimar els pares, els amics, la família, els qui no pensen 
ni actuen com voldríem... El contingut del verb estimar ha de ser l’actitud 
constant del nostre cor. 

La fe i l’esperança passaran, sols l’amor romandrà. Sols l’amor és etern. 
Llàstima que molts en adonem d’aquesta veritat sols quan tot ens fuig de les 
mans. Però, ... així i tot, ja ens convé descobrir-ho encara que sigui a l’últim 
moment de la vida.

Posem-nos en camí.
Obrem el bé!
Cerquem el Senyor
ara que es deixa trobar,
ara que és a prop.
No pequem
com fulles perdudes
que caigudes de l’arbre
 s’emporta el vent.
Siguem ara i sempre
oliveres verdes
de fruits bonics
i rams sens esquerdes.

DAVANT DÉU, SILENCI!
J.V.

Quan moren persones com J.V., la meva pregària és curta en paraules 
i llarga en silencis: Senyor, per què permets que morin persones que són per 
la seva feblesa, signes clars de la teva presència? Per què ens prives del seu 
pas?.

A vegades em veig com es veia Job. Déu aparentment no diu res quan 
el nostre cor està angoixat i necessita, com terra seca, la frescor de la pluja 
esperada.
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I, igual que Job, reconec la inutilitat de fer preguntes. Callant, penetro el cor 
del silenci i experimento que el silenci és savi. Llavis closos, noto que Déu parla i 
es fa present sols quan el silenci és profund i lliurement cercat.

Crec, cada dia més, que el silenci és el vestit de gala que hem d’escollir quan 
tractem amb Déu directament o quan volem sentir el seu alè i la seva presència. Els 
profetes Habacuc i Zacaries ens diuen: Que calli tothom davant d’Ell (2,20 i 2,17). 
També el profeta Sofonies demana silenci quan passa el Senyor (1,7).

Callant i callats, Déu ens comunica un caramull de veritats que anem des-
cobrint mentre fem camí. Ens diu: La vostra presència en el món és com el vent que 
passa. Hi ha presències que duren sols un instant. Són com llampecs en dies de fosca 
i de trons. N’hi ha d’altres que duren més. Són com les estrelles que guaiten cada 
vespre amb el seu somrís d’argent enmig d’un marc fosc. I, a vegades, n’hi ha algu-
nes, que fins i tot duren anys, molt d’anys. Són com els arbres que s’han plantat 
deixant-se engolir pel terra i resten impertèrrits front els diversos avatars que acu-
llen.

Reconec que la lògica de Déu és, per a mi, desconcertant. Ell mateix diu en 
el llibre d’Isaïes: Les meves intencions no són les vostres. Estan tan enfora els meus 
camins, les vostres intencions de les meves, com el cel és enfora de la terra (55,8-9).

J.V. és, ha estat, una de les expressions més vives i una de les vivències més 
expressives de Déu entre nosaltres. La seva presència tenia l’aroma d’un silenci 
inquietant. La feblesa -mirem la creu- dur la marca de Déu.

Facem silenci davant Déu.
Apropem-nos-hi!
Amaguem-nos i callem.
En el silenci hi ha saviesa!

En silenci seuen els ancians,
ajupen el cap
i l’acoten fins a terra.

Quan un silenci potent
embolcalla l’univers
i la nit va fent la seva cursa,
el Senyor parla!
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NO DUBTEM, ACOMPANYEM-NOS!
P.F.

El Senyor ens diu: Jo som el Senyor, no tinguis por que et dono la mà. 
Déu ens dóna la mà sempre, en qualsevol circumstància. Per qui creu, Déu 
forma part d’ell matei x-com diu sant Agustí- més que la seva mateixa 
intimitat.

Déu sap que tenim necessitat de ser acompanyats en el dol, en l’ale-
gria, en el naixement, en el morir. De ser acompanyats, sempre. Ho diguem o 
no, tots tenim necessitat que algú ens doni la mà.

És curiós que Jesús a l’evangeli es presenti com aquell que sempre 
acompanya, que sempre mira amb afecte, escolta, plora, comparteix festes... 
Als 12 anys, acompanya als sabuts del temple amb la seva saviesa. Acompa-
nya Llàtzer, Marta i Maria, i, en el dia a dia, els seus amics. Acompanya Pere 
amb hores d’ànim i amb hores d’angoixa. Acompanya una dona viuda quan 
va a enterrar al seu únic fill. Acompanya persones malaltes, sords, muts, im-
pedits... Acompanya una parella quan celebren les seves noces desitjant-los, 
en moments d’inquietud, que la festa continuï proveint-los de bon vi.

Déu sap que no sols tenim necessitat de sentir-nos acompanyats. Ell 
sap que, qui ens acompanya, ha de ser una persona que ens ha d’infondre es-
perança i ànim. Ha de ser una persona madura. Acompanyar no és estar físi-
cament un al costat de l’altre. Acompanyar vol dir formar part de la vida de 
l’altre, entendre’l, fer camí a partir d’ell mateix. Els nostres bons acompa-
nyants són els qui, partint de la nostra situació personal, ens ajuden a veure la 
part positiva de la vida i de les nostres circumstàncies. Els bons acompanyats 
ens donen esperança i pau en hores difícils.

Compartint amb els familiars de P.F., notava que tots hi posàvem seny 
perquè el nostre acompanyament no fos presencial, tan sols. Desitjàvem que 
fos proper, discret, comprensiu, amable, creient. Desitjàvem explícitament 
que P.F. fos al Cel, no allà on sigui, com avui escriuen i diuen alguns sense 
saber, per cert, què volen dir. 

Josep, enterrant el seu pare,
fou acompanyat (Gn 50,7).
El Senyor demana a Moisès
que es deixi acompanyar (Ex 17,5)
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i Moisès desitja, al mateix temps,
 ser acompanyat per Déu (Ex 34,9).

Al llarg de la Bíblia 
l’acompanyament es constant.
No dubtem d’acompanyar-nos!
La soledat ens afligeix
com una úlcera maligna
que ens afecta de cap a peus.

LA MORT NO ENS ACLUCA ELS ULLS
E.M.

La mort d’una mare que ha estimat profundament la seva família, 
remou l’interior de molts. De fillets i de joves nosaltres crèiem que les coses 
importants -com morir- tan sols podien passar a les persones majors. A nosal-
tres, els al·lots, ens pertanyien els jocs, estudiar, fer alguna feina de casa... 
Avui reconeixem que la mort no ens és un assumpte aliè, no és un problema 
que pertany als altres, ni tan sols a les persones majors. La mort pertany a la 
vida, l’acompanya. Ella se’ns pot presentar als 3 anys, als 19, als 25 o 45, als 
84, als 90, als 100. Per a mi és cert el que diu el poeta Mario Benedetti: “Quan 
érem fillets no existia per nosaltres la mort. Quan érem joves, la mort era tan 
sols una paraula. Quan érem adults la mort era la morts dels altres. Ara, quan 
ja som veterans, la mort comença ser la nostra mort”.

Cada dia veig més clar que tots i cadascú dels qui vivim, un bon dia 
serem, nosaltres mateixos, els protagonistes de la mort. La mort un dia es 
convertirà amb la meva mort. Crec que puc dir, perquè ho sento, que és quan 
ens plantegem la mort quan comencem a viure de ver i a acollir els nostres 
límits. Vivim i pensem seriosament quan la mort ens fer a prop, ens fer fron-
talment, ens fer a nosaltres mateixos.

Els pensadors grecs, usaven les mateixes paraules per dir humà i mor-
tal, humà i limitat. Crec que podem dir que no és mortal qui mor. És mortal 
aquell que sap que un dia ha de morir. El pensament de la mort i l’experiència 
de la mort dóna valor just al viure. La consciència de la mort converteix la 
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nostra vida en un assumpte seriós, en alguna cosa que val la pena pensar i 
viure amb netedat. La mort d’E.M.  m’ha fa pensar de nou el valor que en vida 
té l’amor familiar i la fe. Gràcies. 

Ens envolten les onades de la mort.
La nostra vida té un límit!
Preparem-nos-hi!
Que l’amargor es torni salut!
Confiem en el Senyor!
Ell traurà la nostra vida
 de la fossa de la mort.

Arrencats de la terra dels vivents,
de la terra de clots i d’estepes,
sortejant la mort
 que puja per les finestres
i entra als palaus dels nobles
i als mísers nius dels pobres,
hem trobat el camí de la vida!
Confiats en qui l’ha vençuda primer,
anunciem en la partida:
El son de la mort
no ens aclucarà els ulls!

EN LES BENAURANCES HI HA EL CAMÍ DEL 
REGNE

F.C.

L’apocalipsi parlant del Cel diu que en ell hi ha gent de tota raça, poble i 
nació, 144.000 salvats. 144.000 és el quadrat de 12 multiplicat per mil. Una 
multitud segons l’ànima de  la Bíblia.
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Tots els salvats  han viscut en la seva vida una pàgina, una línea, al manco 
una lletra de l’evangeli. Pensar en ells, és una clara alternativa a l’escala de 
valors que a vegades vivim. 

Comentàrem amb els familiars i amics de F.C. que la Televisió menor-
quina  ens havia regalat  un programa sobre la mort. Tots els seus participants 
coincidien que viure conscientment l’experiència de la mort,  era optar per una 
escala de valor concreta. Els qui tenen consciència plena que han de morir, 
dèiem, no posen en els seus esgraons principals el tenir, posen el ser; no hi 
col·loquen el poder, hi col·loquen  el servei; no aspiren al plaer com a primer 
plat de la taula dels vivents, aspiren a estimar. Sols qui sap servir, acompa-
nyar, ajudar, estimar, patir  per l’altre, testimonia la veracitat del seu amor, es 
salva! concloíem tenint present el Llibre de l’Apocalipsi.

Els sants, els qui moren salvats, ens diuen que les benaurances no són una 
faula. Són el camí del Regne. Sempre hem vist F.C. i la seva esposa, junts. 
Junts i agafats de la mà. Sols aquest gest ja manifesta una pàgina de l’evangeli 
i de la vida: Estimar és estimar-se mútuament i en qualsevol circumstància: 
Veniu beneïts del meu Pare a viure en el Regne que us tinc preparats perquè...!

Conversant, els vaig convidar finalment i explícitament a no sols conèixer 
la data del seu baptisme -que és un mal costum de molts no conèixer-la ni 
celebrar-la-, també a què constés a nostra la làpida i/o al recordatori. I és que 
la creença en el Cel la viu qui de ver creu en el baptisme, qui de ver creu que 
és fill de Déu.

Escoltem el Senyor
els qui glatim ser salvats.
Mirem de quina roca
hem estat tallats,
de quina pedrera ens han tret,
quin és el nostre secret.
Si la doctrina de la creu
és insensatesa per alguns,
pels qui són salvats
és encert, és jubileu,
és poder de Déu.
Apropem-nos sense temor
a la doctrina assenyada
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dels qui han estimat
a Déu amb vertader amor.

LA PROFUNDITAT DE DÉU ENS ATRAU
K.E.

Era el comentari més comú. K.E. li agradava la immersió a l’aigua. 
Fruïa arribar fins el seu fons i navegar sorprès en ell. Sempre m’he sentit a 
prop d’aquestes persones que saben rompre la crosta de la superficialitat i 
saben enfonsar-se endins, més enllà de tot. Goethe, pensador alemany, ha 
deixat escrit: El gaudi suprem de l’ésser racional consisteix a investigar tot el 
que és investigable i venerar silenciosament el que és ininvestigable.

No em sorprèn que una persona com K.E. fos profundament creient i 
religiós. Qualsevol creient ha de tenir aquesta capacitat de trobar el sentit 
profund de cada cosa. Qui és creient opta per escoltar la música del cant de 
les ones que sorgeix de l’interior de la mar. Passa una estona assegut a les 
roques i contempla la immensitat i la infinitud de qualsevol mar o oceà. Entra 
i forada el damunt de les aigües intuint que amaguen  més, molt més, del que 
la vista veu i el cap pensa. Ser creient és fer-se amb les profunditats i sentir 
que tot és més, molt més del que la vista capta, l’oïda sent, el gust tasta, el 
tacte toca i l’olfacte ensuma.

Totes les persones hauríem de fruir d’aquest sext sentit que ens possi-
bilita captar la profunditat, el més enllà de tot. Ja ho deia Shakespeare: Suau 
corre l’aigua on el corrent és profund. Allà on hi ha profunditat, tot flueix 
millor. Hi ha més coherència, més ordre, més bellesa, més quietud.

Jesús ens convida viure des de la profunditat: No entrarà al Regne del 
cel qui prega pronunciant sols bla, bla, bla... sinó aquell que fa el que el meu 
Pare vol. No m’agraden els sepulcres emblancats, preciosos al seu defora i 
podrimener en el seu interior, ...

Oh profunditat de la riquesa,
de la saviesa 
i del coneixement de Déu!
Què en són, d’insondables,
els seus judicis,
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i d’impenetrables,
els seus camins!

Sols a qui cerca
en Déu la profunditat
no s’embarca
 en la mediocritat.

LA MEVA ÀNIMA TÉ SET SOLS DE DÉU
M.G.

Jesús mor pegant un gran crit. Tota mort és un gran crit! I ho és, tant 
si ens arriba comptant amb el consol de les millors companyies, com si ens 
arriba en la més dura soledat. A M.G. li ha arribat acompanyada dels seus fills 
i demés familiars. 

Sempre és un gran crit la mort. I ho és més moral que físic.  La mort 
és un esqueixament, és un trencament exterior i interior.

És esqueixament exterior perquè romp amb una vida teixida de relaci-
ons humanes, de vincles de sang i d’amistat, d’arrels soterrades en cada per-
sona i en cada cosa que estimem. M.G. havia teixit relacions durant 94 anys. 
Ella, dona oberta com era, li era fàcil mantenir i crear relacions. M’ho comen-
tava A.P. que ha anat a visitar-la, en nom de la Parròquia, cada setmana durant 
aquest darrer any.

I la mort és també un esqueixament interior. Esqueixament més fort 
que l’exterior perquè romp amb un món ple de sentiments, d’intimitat, d’afecte 
directe amb els fills, néts i netes... 

En aquests moments d’esqueixament exterior i interior de M.G., hem 
dialogat amb els seus familiars el com ha viscut el seu darrer alè i el seu pri-
mer sospir a prop de Déu. M.G. s’ha adonat compte com s’aixecava l’àncora 
d’allà on havia descansat durant 94 anys, en el moment en que ha celebrat i 
viscut el sagrament de la Unció. Seguia cada paraula, cada signe. Ha resat el 
Pare Nostre lentament, com si medités cadascuna de les seves set frases. Tots 
ens adonàvem que ja no tenia res més a fer que posar-se en mans de Déu i en 
plena consciència.
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Cada diumenge venia a la Parròquia a missa de les 11 i, entrant, sem-
pre em saludava. Si llegim les cartes de st. Pau ens commourà com saluda a 
les comunitats de Roma, de Corint, de Coloses, i a Timoteu i a Titus.

Els cristians confiem que la mort és el final d’un camí que ens condu-
eix a Déu. Al Déu del qual té set la nostra ànima, com resa el salm 62.

Barreja d’oli i de perfums
és l’oli de la Unció santa.
Tota ella ens decanta
a flairar de Déu els ensums.

Sols en Déu hi ha la llum.
Sols en Ell el cor descansa.

COM HO ÉS EL NÉIXER, SERÀ EL MORIR UN 
PROJECTE D’AMOR?

R.S.

El temps em demostra que hem d’estimar la vida, el viure. Hem de 
viure feliços i amb pau la nostra infància i joventut, la nostra adultesa i vellesa. 
Hem de viure de bon cor experiències precioses que la vida ens regala gràcies 
a ella mateixa, i gràcies als pares, concos, ties i amics. R.S. era la meva ma-
drina. Guardaré endins paraules, actituds i sobretot la seva fortitud durant els 
12 anys finals que ha viscut amb una salut prou feble. Recordaré per sempre 
la seva fe rebent el sagrament de la Unció dels malalts.

Sa Tia Rita, sa padrina, va viure l’Unció dels malalts amb fe i amb 
ganes. Quan li vaig dir: Demana perdó per tot el que haguera pogut fer millor 
durant la seva vida: de pensament, paraula, obra... -i ella, m’interromp i amb 
força em diu-: i d’omissió!

Aprofito una vegada més per dir que és un regal que fem als creients 
que arriben al seu final, oferir-los l’oportunitat de rebre l’Unció. No els difi-
cultem viure aquesta hora conscientment. No esperem a que no tinguin cons-
ciència. Per un creient és un desig, arribada la fi de la seva vida, poder-se 
orientar lliure i voluntàriament de cap a Déu.
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El viure ens demostra que d’ella no n’hem de voler podar ni el silenci, ni 
el contracor, ni el misteri, ni l’esperança, ... sentint que sempre hi ha en el fons del 
nostre cor alguna cosa que, si no la reprimim, ens fa veure que tot té més gruix, 
més maduresa del que creiem. 

Sa Tia, sa padrina, ha mort. Déu l’ha cridada als seus 91 anys. Ha mort una 
persona que sempre m‘ha fet sentir ca seva com a ca meva. Ha mort una persona 
que vivia a prop del ca’l Bisbe i de la Catedral de Ciutadella i que, en aquestes 
dues cases, hi tenia records i vivències gravades: el bisbe Mons. Bartomeu Mar-
roig; capellans com Dony Mateu Bosch i Dony Joan Jaume; art, dies d’alegria i 
de somnis...

Amb sa padrina ha finit la darrera arrel de les que han estat les meves, les 
arrels de la meva família. Davant aquesta realitat jo també visc el silenci. Un si-
lenci superior a qualsevol paraula o explicació. Un silenci que, com algú ha dit és 
més musical que una cançó (Rossetti, Christina Georgina).

En aquests moments, visc el contracor. No puc negar que sento amb dolor 
l’haver de passar de branca a arrel. Visc el misteri. El misteri profund que la nos-
tra vida té i que just despunta del seu amagatall en hores com aquestes. Visc l’es-
perança. La confiança de que la vida passa de mortal a immortal, i em demano:

Com ho és el néixer serà el morir un projecte d’amor?
La mort ens sorprèn, l’home és mortal.
Ah! Si el nostre adéu fos:
Despertar a la llum que no fosqueja!
Recrear una vida sense cap corcó.
Esportellar els ulls sense barreja.
Oferir un somrís net de dolor!
Arribar a l’estel que al cel clareja. 
Encetar una parla en vas d’amor!
Degustar la vida que un festeja!

GRAN ÉS LA DIGNITAT HUMANA
A.M.

Ha mort una persona que he admirat i he estimat des de que som a 
Ciutadella i a la Parròquia de St. Esteve. M’agradaria, quan la vida em comu-
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nica que el passos d’A.M. s’han acomplert, tenir-lo present com aquell cristià 
que tenia el desig de viure profunditat evangèlica. Una profunditat que l’apro-
pava als més necessitats.

A.M. m’ha fet creure i viure que Déu ens ha fet a imatge seva. Perso-
nes com ell es senten atretes per Déu. Per a mi ha estat instructiu escoltar i 
participar de les pregàries que ell feia espontàniament a l’Eucaristia quasi 
cada dia. Era agradós veure les seves ganes d’arribar un poc abans d’hora per 
poder compartir amistat amb el grup que mai falta a la cita perquè sent la 
parròquia com a ca seva. 

L’evangeli anuncia: Senyor, quan et vàrem veure afamat, i et donàrem 
menjar; o que tenies set, i et donàrem beure? Quan et vàrem veure foraster, i 
et vàrem acollir; o que anaves despullat i et vam vestir. Quan et vàrem veure 
malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t? I el Senyor va respondre: -Us ho 
asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi 
m’ho fèieu. 

La finalitat més pregona, més important de la nostra vida no és altra 
que aprendre a descobrir en tot i en tots la presència de Déu. A Vicent Ferrer, 
missioner amant dels pobres, el periodista Jaume Barberà li va demanar: Però 
vostè per què fa aquestes coses si no ha vist mai Déu cara a cara? I ell va 
respondre: No tinc necessitat de veure Déu cara a cara. A Déu el veig diària-
ment a la cara dels altres, a la cara dels més pobres.

A.M. va viure, i m’ho va transmetre, que qualsevol persona mereix 
dignitat. Avui ja tasta el Cel amb satisfacció total. Ha tornat a la casa que li ha 
donat un nom, un estil de viure i fer, un per què i un per a què viure. Ha tornat 
a la casa que a tots ens vesteix d’una dignitat que ningú mai pot arraconar ni 
menysprear.

Gran és la nostra dignitat.
Déu ens ha igualat
gairebé als àngels.
De glòria ens ha coronat
 i ens ha vestit d’honor.
A preu de sang i d’amor
ens ha fet temple seu. 
Tot el que som traspua Déu.
Què ho és de gran el Senyor.
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Què ho és de gran la seva obra.
Com l’enalteix el pobre
i el calla el menyspreador!

ACOMIADANT-NOS, PRONUNCIEM PARAULES 
ASSENYADES!

S.P.

Acompanyant  als seus familiars i observant fixament la cara de S.P. en els 
seus darrers moments, em passaven davant els meus ulls un caramull d’ex-
periències viscudes en circumstàncies semblants. Recordava cares i noms que 
acomiadant-se de familiars i amics, deien:

-Escampeu-ho. En aquestes hores no m’importa haver estat d’un color 
polític en concret, ni ric. El que m’importa és haver estimat.

-L’empresa més gran de la meva vida no ha estat la que tinc al polígon. 
Ha estat la meva família. L’amor que sentim entre uns i altres és per a mi el 
més important.

-Com és que si abans sentia Déu tan enfora, en aquestes hores el sento tan 
a prop? Ara mateix el que desitjo és perdonar, que em perdonin i que em per-
doni.

-Jo sé que és en aquestes hores que he de demostrar i viure la fe amb més 
intensitat. M’interessa fer-ho, ho vull fer. Ajuda’m a ben morir.

-Em vull confessar i desitjo fer-ho amb la meva esposa al costat. En 
aquestes hores vull dir davant d’ella que desitjo morir en pau amb Déu, amb 
jo mateix, amb tothom, i amb ella que és la persona que més he estimat i que 
mai li he amagat res.

-Si és cert allò que crec, espero que s’acabin ja aquests últims moments. 
El que desitjo és abraçar Déu.

-Em moro, digues als meus fills que no estiguin tristos. Vaig al cel, vaig 
allà on he desitjat anar tota la meva vida.

-Sento que he de donar gràcies. Déu m’ha estimat molt. Us dono gràcies 
de cor.

I així, un darrere l’altre, molts, s’acomiaden pronunciant paraules plenes 
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de seny, de fe, d’esperança, de desitjos,... Una cosa és el que fem i diem men-
tre vivim amb plena salut, i, una altra,  el que sentim i creiem quan flaquegen 
les nostres forces i morim. Possiblement la saviesa sobre la vida no la té el qui 
parla des de la seva joventut, salut plena, orgull o força. Segur la té, qui parla 
des de la feblesa i des de la mancança.

Morint S.P., els qui ens trobàvem acompanyant-lo, dèiem entre nosaltres: 
La seva mort ens fa el regal de fer-nos preguntes serioses i d’anar adquirint 
comportaments cada vegada més coherents amb la realitat nostra més pre-
gona. 

M’estic morint i em demano:
De què em serveixen els drets de primogènit?
Per què em serveix l’or, la plata i la fama?
Perquè m’he deixat imposar preceptes
com si visqués per sempre
depenent del món?
No depenem del món!
Vivint anem descobrint
el brodat que hi ha
en el fons de tot.
Ponderem els designis de Déu.
Contemplem les seves obres.
Vigilem els seus indrets.
Ensumem els seus secrets.
Visquem el per què de tot,
de la vida i de la mort.

EL NO SABER ÉS L’AVENTURA DE LA VIDA
J.S.

Amb J.S. havíem estat companys de curs tot i que jo era un poc més 
jove.  Aquell temps els alumnes de cada curs no coincidíem cronològicament. 
Record que era estudiós i seriós.
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Si he dir la veritat, que l’hem de dir sempre, he de manifestar que no 
és igual haver de celebrar i presidir una Missa Funeral per un de tants, que 
fer-ho per una persona que coneixes molt, per un familiar, per algú amb qui 
ets compartit infància i estudis. En aquest cas, et sembla que també tu poses 
punt final a una part de la teva  vida. Sentir-te a prop del difunt, és una experi-
ència que et toca el cor. Les teves paraules són més que paraules, i els teus 
sentiments són més que unes sensacions interiors que rodegen el cor i el ti-
nyen d’un gris trist.

En aquestes circumstàncies sols unes paraules em semblen adients: La 
vida és com és! Si la vida és sorprenent, la mort també. Per què uns són cridats 
a néixer quan uns altres moren? Per què a uns els toca viure a una època de-
terminada de la història i a uns altres, a una altra? El no saber és la sorpresa i 
l’aventura de la vida.

Avui em demano corprès: Per què s’ha mort ell i no jo? Per què em 
toca celebrar varis funerals per persones amb les que he compartit infància? 
Què espera Déu de mi?

Per què les coses són com són 
i no com voldríem que fossin?
Per què ell i no jo?
Per què mor un company
abans que jo?
Per què tantes preguntes
sense respostes?
Per què tant de silenci
que m’inquieta
i m’esmicola
com una gerra
que sacsejada
i caiguda a terra
sent la destrossa
del seu “ego”
trossejat
i humiliat?



58

PER ELL, EN ELL I AMB ELL
J.M.

En el do de la vida sento que hi descansen els altres dons. Si no vivim, 
res del que forma part de la vida ens pertany: ni el do de l’amistat, ni el do de 
la relació, de la fe, de la natura, de la intel·ligència...

Mentre vivim fruïm pulmó obert de l’aire lliure, de la terra, del con-
templar com creix una llavor qualsevol, com ens il·lumina durant els vespres 
la llum dels estels, ...

Però, vivint, vivim també altres dons que ens ajuden a fer del viure tot 
un joc interessant i agradable. Així, normalment ens trobem bé quan tenim la 
sort de viure al costat de persones -J.M. i d’altres-, que fan de la nostra vida 
una espècie de jardí saludable: la seva presència callada, però eficaç; el seu 
somrís sincer, però sense exageracions innecessàries; el seu estar per tot i 
sense mai fer nosa; les seves paraules contades però mesurades des de la 
senzillesa i profunditat; la seva espiritualitat que dóna color i vida al misteri 
que passeja i que s’expressa mitjançant “silenci” i “pregària”;...  És aquesta 
una espiritualitat que descobrim en no pocs si afilem la nostra atenció que ens 
fa tastar el gust, el desig de Déu, la seva necessitat..., tanta!  que ens fa dir i 
creure que si Déu no existís seria necessari crear-lo. Crear-lo, perquè, des 
d’una vida en tint d’espiritualitat, no es pot entendre res sense Déu: ni el nài-
xer, ni el viure, ni el somriure, ni l’amor, ni el morir..., ni cap altre do. És el 
que expressem quan, acabant la pregària Eucarística, diem des de la convicció 
de la nostra fe: Per Ell, amb Ell i en Ell, tot honor i tota glòria!

J.M. fruïa d’aquesta labor d’artista que no s’expressa amb un pinzell, 
ni amb un llapis, ni en cap instrument musical tot i que gaudia sentint-los. J.M. 
fruïa de l’art que llueix el color del llibre de la Saviesa: El just, encara que 
mori prest, trobarà el repòs, perquè no són la llarga vida o el nombre d’anys 
els qui donen la mesura d’una vellesa honorable: un home de seny és igual 
que si tingués els cabells blancs, i una vida neta val tant com una edat ma-
dura!... Déu s’ha complagut en la seva vida i l’ha estimat i se l’ha endut 
perquè, per a ell, no era encís la dolentia.

En ell hi ha esperit diví!
On hi ha caos i desolació,
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sempre va obrint camí.
L’esperit aleteja
trobant la seva mansió
en la saviesa i l’enteniment,
en el consell i en la facció,
en el coneixement
i en la reverència pel Senyor.
Quan l’esperit es fa present
res hi ha que sigui tosc.
L’estepa es converteix en jardí,
i el jardí es torna bosc.

ENTREM AL CEL AMB UN SOMRÍS A LA CARA
J.C.

J.C. ha estat cridat per Déu. Cada dia la vida dictamina el punt final 
per algú. J. C. va treballar en el lloc de sta.  Catalina. El nom Catalina ve del 
grec i vol dir pur, net. J.C. vivia la netedat de cor. La seva vida ha estat sempre 
transparent.

Qui l’ha conegut, ha descobert en ell:
- L’estima per la seva dona i família. Qui tracta bé la seva dona, qui 

estima i valora la seva família, demostra que coneix i viu la profunditat de 
l’amor. La nostra capacitat d’estimar es demostra en el com es senten al nostre 
costat aquells que hi conviuen. Ben tractar els altres, és el contingut i el voler 
d’una benaurança: Benaurats els pacificadors. Quan algú celebra el sagra-
ment del matrimoni sent aquelles paraules pròpies de sant Pau: Qui estima és 
pacient, és bondadós. Qui estima no té enveja, no és presumit ni groller... 
L’amor ho suporta tot, ho espera tot, ho perdona tot... Qui estima entrarà al 
Regne de Déu, viurà el goig de sentir-se estimat, de rebre l’amor que ell ha 
ofert als altres en vida. Déu és Amor. Déu és la nostra meta. 

- El seu  somrís feble i agradós, i la seva acollida bondadosa, han par-
lat constantment de la seva bondat. Qui viu la vellesa i la malaltia somrient, 
és una persona que vesteix roba de Pasqua. En el Baptisme, els nostres padrins 
encenen la flama del ciri Pasqual. És aquest un gest, un símbol que ens fa 
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veure que: Sense Pasqua, sense la creença en la Vida, qualsevol persona es 
torna trista. Per açò st. Francesc de Sales deia: Un sant trist és un trist sant!, 
i st. Pau insistia convençut:Viviu contents, ho torno dir, viviu contents! L’ale-
gria és pròpia de qui fa de Pasqua la seva raó de ser.

Durant uns anys de la seva vida, J.C. va ser jardiner de la Parròquia de 
st. Esteve de Ciutadella. Ell que tant va estimar el camp, embellia el jardí de 
la nostra comunitat cristiana fent que fos el primer somriure per qui entra  a la 
nostra Parròquia. La seva feina discreta i constant durant anys, ha regalat 
harmonia i bellesa a tots els qui, per un motiu o un altre, han compartit la fe 
amb nosaltres. Cuidar el jardí d’una parròquia aconsegueix fer més agradable 
la parròquia, la poleix, la fa propera. Per això, la Bíblia, just en el seu comen-
çament en el llibre del Gènesi, afirma que un món sense pecat és un Paradís, 
un jardí on s’hi passegen els humans feliços, amants i oberts a Déu.

Que gran i autèntic és entrar al cel amb un somriure a la cara. Crec que 
un somriure sincer i espontani és la millor certificació per entrar a viure en 
Déu. Que se’n concedeixi a tots aquesta gràcia!

Quan un somriure forçat
amaga el meu dolor,
malat està el meu cor.
Quan un somriure alegre
parla del meu humor,
terra i cel canten llaors
i les primerenques flors
escampen goig i bon olor.

PARE, ES FACI LA VOSTRA VOLUNTAT!
J.M.

Viure és disposar de temps: Temps de néixer i de morir, temps de fer i 
desfer, temps de plorar i de riure, de recordar, de perdonar, de confiar, d’es-
perar, temps de rectificar, d’aprendre... Els creients, quan algú de nosaltres 
mor, el que fem és aprofitar el temps que se’ns concedeix per pregar per ell i 
donar gràcies pel seu pas entre nosaltres.
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Avui preguem per J.M. Anhelem que la seva persona sigui acollida per 
Déu. Aquest anhel el descobríem i accentuàvem amb els seus familiars. Anhel 
que  connecta perfectament amb la Paràbola del Pare del Fill Pròdig. Un Pare 
que quan el fill torna o toca a la porta, la porta se li obra i sent fortament 
l’abraçada paterna-materna  que convoca a tots a la festa.

Pregant amb el Pare nostre, diem a Déu:
- Pare Nostre que esteu al Cel, acolliu J.M. a la vostra casa.
- Sia santificat el vostre nom i, en Vós, sigui santificada també la vida 

de J.M. i la nostra. Que per a nosaltres, la vida i la mort ens siguin ocasió per 
a desitjar-vos sempre més.

- Es faci la vostra voluntat, no la nostra. Us demanem que sapiguem 
acceptar el que la vida ens aporta, confiats en Vós i posant-nos a les vostres 
mans. Recordant st. Joan Crisòstom, prou reconeixem, Oh Pare, que ens voleu 
construir a partir del que som i del que vivim, no a partir de falsos somnis: Ja 
no demano que es faci la meva voluntat. Demano que sempre es faci la volun-
tat de Déu. És a dins d’aquest clima que he de créixer humanament i cristia-
nament.

També avui donem gràcies a Déu, units a Maria, perquè el Senyor ha 
obrat i obra amb nosaltres meravelles. La vida ens arriba carregada de dons. 
El primer: som estimats per Déu, som fills seus! I, gràcies a aquest do, desco-
brim i vivim, entra molts d’altres dons, el do de l’amor. I..., estimant, desco-
brim Déu. Podem ser més agraciats? Impossible!

Morint-me,
sento a dir 
cada moment:
No tinguis por,
Jo som amb tu!

Si m’acompanya Déu,
de res no tinc por!
Som lloc sagrat,
vesso dignitat,
som del tot Seu.
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El cor em fa un salt!
Em moro ple de zel!
Déu  allà dalt
amb to maternal
suau m’obre el Cel.

PER LA FE QUE LI TENIEN, JESÚS GUARIA LES 
PERSONES

J.S.

El P. Miquel Estradé, monjo de Montserrat, escrivia: Un creient no pot 
tenir una mort serena si pensa en ell i en la seva vida i en la seva consciència; 
l’examen que necessàriament en farà donarà números vermells. Un creient 
només pot morir de cara a Déu, en una fe sempre creixent. Només la molta fe 
en Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist i Pare nostre, Amor incondicional i 
perdó sempre a punt, pot ajudar a una mort serena. Dir que Déu és l’amo de 
la vida i de la mort no vol dir només que disposa del temps, del dia i de l’hora, 
sinó que els transforma: de la vida i de la mort en fa VIDA. Per això em plau 
de tornar a dir que davant la mort només demano una gran fe en el Déu que 
m’estima. Prefereixo la fe que tenir una consciència tranquil·la.

Un creient no pot tenir una mort serena, si pensa en ell i en la seva 
vida i en la seva consciència. Cada vegada més, com més anys feim, notem 
que no hem aconseguit ser el que volíem. Segur que haguérem pogut estimar 
més del que hem estimat i estimem. Haguérem pogut ser més justs del que ho 
hem estat i som. Haguérem pogut ser més bons pares i més bons fills del que 
ho hem estat i som. Haguérem pogut compartir més temps, més del que tenim 
i som, del que hem compartit. Haguérem pogut viure la nostra fe més a fons 
del que ho hem fet i fem. Haguérem pogut celebrar la fe amb els altres cristi-
ans més del que l’hem celebrada i celebrem. Haguérem pogut tenir present a 
Déu més, molt més, del que ho hem fet i fem. Haguera pogut ser, per a nosal-
tres, la Bíblia, més, molt més del que ha estat i és: la Paraula de Déu, el Camí, 
la Veritat, la Vida a seguir.

És cert, un creient no pot tenir una mort serena si pensa en ell i en la 
seva vida i en la seva consciència. Només la molta fe en el Déu, Amor incon-
dicional i perdó sempre a punt, pot ajudar a una mort serena.
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Essent  tan febles,
no siguem, a més, covards.
Recolzem-nos en la fe
encara que sols sia
un petit gra de mostassa,
i deixem pas al qui té
els núvols per carrossa.

QUE AL CEL SIA!
V.F.

Visitant a fills i familiars de V.F. els he ofert el condol. En aquestes 
ocasions alguns solen dir:  Us acompanyo en el sentiment!

Encara que a vegades les hores de condol es fan llargues pel cansament 
que comporta, en el fons, familiars i amics del difunt, estem contents de topar 
amb una mà amiga i amb una mirada que en aquests moments se’ns fa pro-
pera. Us acompanyo en el sentiment (que viviu), és una expressió plena de 
tendresa i d’apropament amb qui viu el dol. Però..., us acompanyo amb el 
sentiment, pot tenir també una altra connotació molt més profunda i notable. 
Pot voler dir, ho diu en el meu cas:Respecto i em sento a prop de la fe que va 
tenir aquesta persona a favor de la qual celebrarem una pregària, celebrarem 
el seu Funeral. 

Alguns altres diran: Que al cel sia! És una altra manifestació que in-
clou proximitat i fe. Millor desig és impossible. Desitjant el Cel per a qui ha 
mort, desitgem al mateix temps pau i serenor pels qui el ploren. Que al Cel sia 
és una expressió de fe en llavis de qui creu en Déu en aquests moments en què 
es barregen dubtes i confiances, esperances i foscors. Que al cel sia és una 
expressió que vol dir als qui l’escolten i reben: Tingueu pau. Ell/ella és feliç. 
Viu en Déu. Que el dol no pertorbi el vostre cor.

Quan algú mor
vivim el dol
esperant consol.
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Més que posar-nos
vestits de sac
i, en la mirada,
tenyir de negre el cel, 
procurem que no minvi
ni la llum del sol
ni el clar de lluna.
Siguem com roures
que s’alcen amunt
assenyalant,
valents i forts,
el nostre destí.

CAL PATIR PER RESSUSCITAR
J.M.

Chiara Lubich digué: La vida dels altres és tan preciosa com la teva. 
És per això que qui estima la seva vida i l’aprecia, qui la valora i la respecta..., 
sol estimar la vida dels altres.

Estimar la vida, la nostra i la dels demés, és l’actitud que viu i cuida 
aquell que essent cristià, creu en la resurrecció. Si Jesucrist ha ressuscitat, 
nosaltres també ressuscitarem amb Ell. La seva promesa és superior a tot altre 
aval.

Qui estima la vida, reconeix que com més vida entregui als altres, més 
vida recull: Qui reté per ell mateix el viure, el perdrà. Qui l’entrega a favor 
dels altres, el  fructificarà (Així ho va dir Jesús).

J.M. repetia: Viu i deixa viure! Ell, a partir de la seva fe, ben sospesava 
el valor de la vida: La vida no us serà presa. Així com el Pare me l’ha donada 
a mi jo us la dono a vosaltres, i us la dono amb abundància (Ho va dir també 
Jesús). Creure en la resurrecció és donar vida als altres amb abundància, és 
deixar viure i ajudar a viure.

Sempre em commou visitar la família d’algun quan mor i veure que 
tots els familiars i amics ploren per la seva mort. Les seves llàgrimes expres-
sen la gratitud que senten pel que d’ell han rebut.
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Som cridats a viure en pau i a no complicar ni la nostra vida ni la vida 
de ningú. Som cridats a viure d’una manera que contribuïm a la felicitat dels 
demés. Si creiem de ver que ressuscitarem, visquem i deixem viure!

Fou entregat, 
crucificat,
mort i sepultat.
Mes, el sepulcre s’obrí
i ressuscità.
Cal patir per ressuscitar!
Si la resurrecció
avala el patiment,
el patiment
avala la resurrecció.
No hi ha resurrecció
allà on no hi ha patiment.
Si la mort genera
plors i llàgrimes de dol,
el patiment
l’embolcalla,
l’enterra,
i la ressuscita.

SOLS DESINTEGRANT-ME, TU ET 
FAS PFRESENT

T.P.

T. de Chardin, jesuïta i científic que morí a mitjan segle passat, pre-
gava així: “Fer, Déu meu, que arribada l’hora de la meva mort sàpiga reco-
nèixer el vostre amor. Quan el meu cos i més encara el meu esperit em comenci 
a senyalar la meva feblesa a causa dels meus anys, quan el mal arribat de 
fora o de dins em sigui irreversible; en el moment dolorós que de cop vegi clar 
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que estic malalt de veritat i, sobretot en els últims moments que sentiré que 
fuig de jo mateix, sempre i en qualsevol hora fosca, doneu-me a comprendre 
que sou Vós el qui m’heu creat, Vós el qui m’esteu desintegrant per a por-
tar-me una altra vegada a Vós”.

T.P. tenia present el contingut de les paraules de T. de Chardin essent 
zeladora i acollint cada dilluns a la parròquia de St. Francesc de Ciutadella la 
gent que hi entrava per a fer pregària. No poques vegades devia dir: Senyor, 
que el temps que pas en aquesta casa em faci desitjar del tot el cel, la casa on 
tu hi habites perennement.

T.P. era una dona piadosa. Tenia present el que diu l’evangeli: Tot el 
que faceu per un d’aquests per petit que sigui m’ho feu a mi. Vivia propera a 
les persones febles. Visitava malalts i ajudava fins i tot econòmicament a qui 
patia necessitat.

Si Teilhard de Chardin pregava: Fer, Déu meu, que arribada l’hora de 
la meva mort sàpiga reconèixer el vostre amor, la pregària de T.P. era: Senyor, 
tu saps que t’he estimat. Tu saps que et veig en tots aquells que entren a la 
teva casa per pregar, tu saps que t’he visitat quan estaves malalt i no podies 
sortir de casa... Observa com t’estima el meu cor. Adona’t que vius en mi i jo 
en tu. ... En els últims moments quan sentiré que vaig fugint de jo mateixa, 
doneu-me a comprendre que sou Vós el qui m’heu creat i Vós el qui m’esteu 
desintegrant per a portar-me una altra vegada a Vós. Tornar a Vós és el que 
desitjo.

Quan a causa de la meva feblesa 
no sàpiga pregar prou bé,
vine, Senyor, a ajudar-me!
Vell i cansat,
vaig agraint
cada dia més,
la meva desintegració,
la consciència
que només de Vós
som propietat.
Com mai, 
avui reconec
que sols desintegrant-me,
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buit totalment
de tot poder i força,
tu decideixes
que sigui
“plenament”
lloc de la teva estada.
Gràcies,
gràcies Senyor!

JO SOM L’ARGILA I TU EL TERRISSER 
T.A.

Front la mort, no és campió qui la supera i roman entre nosaltres. Ho 
és, qui no ha perdut fins el final el seu esperit de lluita, d’esperança, de confi-
ança...

T.A. va morir en pau perquè, confiant en el Déu de la vida, va saber 
fer dolç el que era agre, i va saber encaixar, sense cap agressivitat, el que la 
vida a vegades ens dóna sense demanar-nos permís.

Què bé si tots aconseguíssim encaixar en pau la saviesa de la vida quan 
aquesta és torna costeruda. Visquem en pau i siguem pacificadors com tants i 
tantes que ens han precedit. Viure pau i transmetre-la és propi dels fills de 
Déu. 

Voldria que tots visquéssim amb ganes d’aconseguir una pau real als 
nostres cors convençuts que, allò que és autèntic, no s’imposa. Sols s’escampa 
a força de quietud, de confiança, de la veritat que apunten els qui han fet de la 
seva vida un servei de pau.

Voldria que els cristians fóssim atents i afectuosos perquè sols els nets 
de cor, veuran i viuran Déu. Déu és Amor. 

Voldria que els cristians visquéssim de ver la fe com ens demana Jesús, 
com ho hem vist en qui, arribat el moment de rendir comptes a Déu, ha viscut 
els sagraments de la Reconciliació, de l’Eucaristia i de la Unció. Feliços vos-
altres quan, per causa meva -diu Jesús-, sereu fidels a la vostra identitat allà 
on sigui i davant qui sigui”. 
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Voldria, finalment, que les trobades que fem entorn de la  taula de 
l’Eucaristia quan diem adéu a un amic, a un amic que Déu ha cridat a viure 
amb ell, fossin capaces d’encetar en nosaltres una pregària. Una pregària, per 
exemple, com aquesta: Senyor, quan un dia la mort sigui l’hoste de la meva 
vida; quan un dia experimenti com s’esmicola el meu cos incapaç de rebre 
tanta vida vostre; quan un dia desfetes les meves amarres em predisposi a 
deixar el port d’aquesta vida i anar mar endins sense passatge de tornada..., 
acolliu-me en els vostres braços, estimeu-me amb el vostre cor de Pare, do-
neu-me el goig d’encetar el benviure etern, la vostra mà afectuosa. Mà que 
m’és acollidora i per sempre amiga.

Senyor,
jo som l’argila
i Vós el terrisser.
Feu-me al vostre gust!
Vostre som totalment
en aquesta hora
que retorno
 a les vostres mans
amb desfetes
i amb encerts.
Que es demostri en mi
la vostra misericòrdia,
el vostre amor de Pare.
Treu-me el pes de les espatlles
i deixeu-me que reposi en pau
sota la vostra mirada
entranyable. 
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ELS DIFUNTS ENS PARLEN D’UNA PRESÈNCIA 
SUPERIOR

M.M.
Record que a una entrevista Montserrat Cavaller expressà: La mort és 

un llarg viatge cap un món millor, cap un paradís personal i col·lectiu. Els 
meus pares, que jo tant he estimat, són morts, però avui més que ahir jo els 
tinc present i amb ells parlo diàriament. La vida és important quan cadascú 
intenta ser senzill, ser ell mateix.

La mort és un llarg viatge cap un Paradís. M.M. ja frueix dels fruits 
que dóna aquest Paradís, el Cel. La seva vida ha trobat la pau que dóna el Cel 
quan ens omple fins a vessar la nostra capacitat d’estimar i de viure. 

La vida és important quan cadascú intenta ser ell mateix. Quina ri-
quesa vivim quan respectem les nostres diferències. Què gran és no tenir com-
plexes i agrair el que som.  

Som cristians, que es noti la nostra identitat! Què es noti el que creiem 
i en qui creiem! Siguem presència transparent de qui és el nostre referent. 
Amb Jesús anunciem: La vida mortal serà revestida d’immortalitat. La mort 
no ens roba la vida, sols la transforma! Record les paraules dites per un car-
denal: Avui manquen cristians capaços de convèncer amb el seu testimoni de 
les veritats de la fe. No recordo el nom del  cardenal. Poc importa. El que 
importa és reconèixer la veritat que hi ha en aquestes paraules i posar-nos a 
testimoniar, de cor i en veritat, la fe.

També, com feia Montserrat Cavaller, tinc present als meus pares i 
parlo amb ells. Si el que creiem és ver, si és ver que els nostres morts viuen al 
costat de Déu, el nostre diàleg amb ells ha de ser diari i afectuós. Escampem 
que el silenci dels nostres pares ja difunts, que la seva no presència física, ens 
parla d’una Presència i d’una Paraula infinitament superior a la mortal que 
coneixem, vivim i practiquem no essent aquesta, la Paraula que veritablement 
ens desperta i ens encarrila assenyadament.

Al vespre i al matí
preparem gresols
perquè cremin
a favor dels difunts.
Que les seves flames
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dringuin com picarols
anunciant que viuen
els qui han mort.

Flames i gresols
ens parlen del Déu present
molt silenciosament.
Del Déu present en els difunts,
i del Déu present, inconscientment,
en qui converteix la seva vida
en un campament
lluny de Déu,
sols del món depenent.

LA MORT ÉS UN RETORNAR A CASA
J.J.

J.J. ha mort als 47 anys. La mort li ha vingut -ho diuen així alguns que 
així ho creuen-, robant-li allò que més estimava: l’esposa, els dos fills, els 
pares, la vida, ...

Davant aquesta circumstància crua, personalment em va bé pensar que 
tots els dons i capacitats que tinc són regals que els frueixo durant un temps i 
que després els he de tornar. Regals que, any rere any, em van fugint de les 
mans preparant-me pel regal major.

Tenir pares, tenir germans, tenir fills, tenir espòs, tenir amics i... per-
dre’ls, és viure el que sabem però que, poques vegades ens aturem a reflexio-
nar-ho en seriositat. Perdre’ls, és viure el poc pes que té el verb tenir. El que 
se’ns ha donat un dia retorna a qui ens ho ha concedit. De tenir, tenir, ... res 
tenim. Aquesta realitat ens arriba molt ben explicada a la paràbola evangèlica 
dels talents.

Tenir vista, oïda, moviment, parla, amics, família, i anar-ho perdent, 
és tocar amb les mans que la nostra vida no ens pertany i que totes les nostres 
capacitats són com emprèstits que hem rebut i que hem de tornar.
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Quan jo mori, ho penso constantment, voldria viure una de les desco-
bertes més importants que he viscut: No hi ha res que em pertanyi i, això sí, 
tots i tot pertanyem a algú. Pertanyem a Déu! Gaudir de Déu, lliures de 
possessions innecessàries, serà el gran regal de la nostra desintegració 
mundana “total”.

Descobrint qui som,
tornem a casa del Pare.

El que som,
el que ens ha estat donat,
tot ho hem rebut 
amb el do de la vida,
i d’Ell hem rebut la vida.
Gràcies a la vida
ens ha vingut tot.

En el fons,
tot li pertany.
Retornem a casa
desposseïts.
Posem-ho tot
a les seves mans.
Abraçant-nos Déu,
en Ell ens fonguem
totalment.

ELS CRISTIANS NO CREIEM EN QUALSEVOL 
DÉU

P.P.

Des de petits hem vist la creu a moltes parts: a ca nostra, a les Esglé-
sies, al carrer, iniciant no pocs camins... L’hem vista! Potser, però,  no ens hi 



72

hem aturat a contemplar-la tot fent-nos amb el seu significat. Avui, fins i tot, 
per alguns resulta desafortunada i la suprimeixen.  Quina atracció pot tenir el 
cos d’una persona torturada fins el seu darrer alè?, pensen. Aquest signe ja 
està passat, escampen i eduquen.

Per a nosaltres cristians, la creu és el símbol més expressiu del misteri 
de Déu. Un Déu crucificat és una autèntica revolució en el camp de les 
religions. No trobarem en cap altre religió una cosa semblant. Un Déu cruci-
ficat ens obliga a qüestionar totes les imatges que ens hem fet i ens fem de 
Déu. Quan algú va dient davant realitats crues que ocorren cada instant: On 
és Déu? On és Déu allà on hi ha violència, fam, desgràcies de tot tipus, ...?

Ens convé aturar-nos i reflexionar: Què fa un Déu clavat en creu? Mai 
ens haguérem imaginat un Déu així. Un crucificat no té l’aspecte que nosaltres 
espontàniament atribuïm a Déu. On és, en un crucificat, el poder, la força o la 
grandesa del Déu que imaginem? On rau la seva majestat? Si ens fixem amb 
l’home Déu clavat en creu, o s’acaba la nostra fe en Ell o comencem a creure 
en Déu d’una altra manera.

Contemplant la creu, descobrim, sorpresos, que Déu és algú que pateix 
amb nosaltres. Descobrim que, renegant de Déu front la misèria del món, ens 
queixem sobretot de la nostra manca d’atenció davant el seu patiment. Déu no 
és un Déu llunyà. Ell és amb nosaltres. El nostre dolor l’afecta. En això con-
sisteix la grandesa del seu amor. 

Els cristians no creiem en qualsevol Déu. No creiem en un Déu que 
concedeix sort a uns i desgràcies a uns altres. Que regala alegria a uns i des-
gràcies a uns altres. Que dóna pa a uns i fam a uns altres... On és Déu? La 
única resposta és: Déu és, Déu viu, Déu roman en qui pateix. Ell l’acompanya 
i es fon en ell. D’una manera que a tots ens trastoca,  Déu condueix la nostra 
història cap a la vida definitiva. Ell ha acompanyat P.P. al descans definitiu. 
Cerquem Déu sols allà on és! El seu lloc és la creu, és l’amor incondicional, 
infinit, que, per alguns, resulta ser tonteria i escàndol, i, per uns altres, saviesa 
profunda.

Per acontentar la gent,
Pilat alliberà Barrabàs
i entregà Jesús 
perquè fos crucificat.
Que poca credibilitat
té el poder
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quan legisla
a favor seu.
Decideixo no creure
en cap Déu
que no ressusciti 
a qui, per amor,
 ha estat mort
i sepultat.

QUI ESTIMA HO VALORA TOT
M.F.

M.F. patia síndrome de Down i la seva vida ha durat sols uns mesos.  
I, com tantes vegades, avui em torno a demanar: Per què una vida just comen-
çada no pot arribar a esclatar amb tota la seva bellesa i força?

Intentant de nou trobar una resposta justa, sento que la vida de M.F.  
ens ha regalat molta riquesa humana. En el meu cas em fa viure que:

- E1 que importa és aprendre de les ensenyances de la vida. 
- L’amor és la nostra experiència més gran. És gran l’amor d’engen-

drar una vida, d’acceptar-la, de cuidar-la,... És gran l’amor que provoca el 
dolor de desposseir-la!

- La vida de qualsevol persona val perquè és engendrada, cor a cor, per 
Déu i per nosaltres. Per Déu, perquè és filla seva; per nosaltres, perquè és filla 
d’un pare i d’una mare, perquè és una ciutadana més. Quan la contemplem, 
els nostres ulls somriuen plens de goig. E1 qui estima, com diu St. Pau, ho 
accepta tot, ho valora tot, es desviu per tot. L’amor és 1’actitud que fa dolça, 
volguda i bella una realitat que al principi ens sorprèn. Tota la vida és una 
sorpresa.

- Els nostres plens són el fruit del grau d’austeritat en què sabem viure. 
Sols és feliç aquell que no demana res, que no espera res i ho dóna tot. Sols és 
feliç aquell que sap viure sense posseir la vida; aquell que frueix de la parella, 
dels fills, dels amics..., sense posseir-los; aquell que, quan engendra o infanta, 
accepta amb plaer ser pare i mare del qui engendra o infanta. E1 qui és auster 
és feliç. E1 qui demana i exigeix molt, pot patir més d’una vegada angoixes i 
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frustracions. La vida de M.F. ha estat curta, molt curta, però ens ha omplert, 
m’ha omplert d’amor i d’ensenyança. 

Si fa cinc mesos pares i germans donaven gràcies pel seu naixement; 
si fa quasi dos mesos molts celebràvem amb plaer el seu bateig; si sempre, uns 
i altres, hem donat gràcies per la saviesa que la vida ens dóna; avui tinc pre-
sent el regal del somriure de M. F. Tinc present la pau que tenen aquells que 
ho donen tot sense esperar res a canvi. La pau que viuen els qui saben que Déu 
sempre roman i romandrà al seu costat.

El Senyor és fidel en l’amor.
El Senyor és ric en l’amor.
El Senyor no es desdiu mai de l’amor.
És ardent el seu l’amor.
És immens  el seu Amor.
Ens porta en braços.
Ens porta al coll.
Ens segueix pel desert,
per terres que ningú no sembra.
L’amor del Senyor no és
com la boira del matí
ni com la rosada que aviat desapareix.
L’amor del Senyor és etern.
El seu nom és gran gràcies al seu amor.

VALOREM LA FLAMA I LA PRESÈNCIA DEL 
CIRI PASQUAL

F.A.

He dit als familiars de F.A. que a la Missa Funeral sentirem unes paraules 
de Jesús que ens fa viure la flama i la presència del ciri Pasqual: El teu germà 
Llàtzer no és mort, viu!.

Possiblement algú les sentirà amb indiferència perquè no se les creu. No 
és fàcil creure que la mort no té la darrera paraula. És més fàcil acceptar que 
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la incredulitat en la vida després de la mort és l’actitud més adient. I és que..., 
allò que veiem és la mort, i allò que toquem és la mort.

Però tot i que la mort sigui el que veiem i toquem, també és cert que el 
desig que vivim i que té el niu en el més profund del nostre jo, és un altre. Mai 
no desitgem, en circumstàncies normals, ni les tensions, ni la guerra, ni la 
violència, ni l’odi... Mai no desitgem allò que ens apropa i ens fa viure la 
tristesa, l’angoixa i la mort.

Des de la fe em demano: Per què hem de donar més credulitat al que 
veiem i toquem i no al desig tan fort que sentim en el nostre interior de viure, 
i de viure en pau? Per què hem de donar més importància al tast de la mort 
que a la confiança que ens donen  la resurrecció de Jesús i les seves paraules: 
Jo som la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi encara que morin, no 
moriran mai més.

A totes les celebracions on preguem per una persona difunta, valorem la 
flama i la  presència del Ciri Pasqual.

Com la cera que es fon vora el foc,
es fonen a dins meu
cera i flama del Ciri Pasqual.
Davant d’Ell i Ell en mi,
 no en queda rastre
de la incredulitat que no pocs viuen
front la resurrecció dels morts.
Tot i que les seves onades
s’estenguin d’orient a occident
i sacsegin els fonaments
de la fe en Jesús,
la seva resurrecció
sempre ens serà propícia.
Sempre serà 
el gran anunci,
la Bona Nova de l’evangeli!
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TROBEM LES CLAUS DE LA VIDA I DE LA 
MORT!

J.M.

Fer-nos grans, fer anys, és adornar-nos que en aquest món no hi serem 
sempre. No hi serem ni nosaltres ni hi seran aquelles persones que més esti-
mem. 

No ens ha de fer por parlar i plantejar-nos la mort. Conversant amb els 
familiars de J.M., enteníem que si el gran tabú de les societats occidentals ha 
estat durant temps i temps el sexe, avui un dels grans tabús és la mort. En les 
nostres converses, la mort, la mort dels altres i la nostra, avui és com un vai-
xell perdut enmig d’un oceà de silenci. Hem alliberat el sexe de la gàbia on hi 
estava reduït, i en ella hi hem col·locada la mort, el thànatos.

Junts comentàvem que, si abans crèiem que era un joc per a fillets 
afirmar que els infants ens arriben de París, avui resulta ser un altre joc in-
fantil dir que qui mor ha anat a fer un viatge llarg i no tornarà per ara. 

Viure sense parlar ni tenir present la realitat de la mort, és convertir la 
vida en un simulacre. Qui vol viure s’ha de plantejar la mort i ha de saber 
cercar i acollir, conscient d’ella, una resposta: la seva!

 La mort forma part de la nostra naturalesa humana. Horaci (any 65 aC) 
diu a les seves Odes: La mort toca tant a les barraques dels pobres com als 
palaus dels rics. Lucreci (s. I aC.) sentencia: Com els atletes, ens anem pas-
sant de mà a mà la torxa de la vida. 

La conversa que hem mantingut, ens ha interessat. Acabant, concloíem 
que, en el fons, no vivim interessats per a trobar una resposta front la mort 
perquè tampoc vivim interessats per a trobar-la front la vida. La vida i la mort 
són cares molt complexes d’una mateixa moneda. No comprenem ni com-
prendrem mai fàcilment ni el viure ni el morir. Mai els comprendrem del tot. 
La confiança, la fe, ens resulta vital. Però, no és una bona solució a favor del 
viure, no cercar el sentit que té la nostra vida.

Obertes les portes
de la cambra de la mort,
se’ns obren les de la vida.
Ens importa trobar les claus
a la matinada de la vida
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si volem que a la vesprada,
les portes ens restin obertes.

LA VIDA ENTERA ES UN INTERROGANTE
C.N.

Cada día mueren muchas personas. No percibimos directamente esta 
pérdida, si entre los que se van no hay alguien a quien conocemos y amamos 
personalmente.

Solamente cuando, en una necrología, leemos el nombre de nuestra pa-
reja, de un hijo, de un amigo, de nuestro padre, madre o hermano…, la muerte 
deja de ser un hecho objetivo, para convertirse en un drama, en un dolor propio. 

Cuando esto ocurre, sentimos que todo se desmorona, se desordena. 
Perdemos referencias,  puntos de orientación. Dejamos de ser quiénes éramos y 
no sabemos a qué atenernos.

Es lo que le pasaba en estos momentos al hijo de C.N. quien, habiendo 
compartido casa y afecto durante todos los años de su vida con su madre, me 
comunicaba que se sentía totalmente extraño consigo mismo en esos momentos. 
Vivía una experiencia que nunca la había apercibido en carne propia.

Cuando esto nos ocurre se genera en nosotros una sensación de vacío. 
Pensamos: Nos quedaban aún tantas cosas para comunicarnos, tantas fiestas 
para celebrar, tantas confidencias para hacernos!

Por eso nace en nosotros un sentimiento de culpa. En esos momentos 
experimentamos que no hemos hecho todo cuanto debiéramos y nos pregunta-
mos: Por qué no hice tal cosa? Por qué no le dije ésta palabra agradable? Por 
qué no supe estar más tiempo compartiendo juntos, si reconozco que me lo 
pedía sin decírmelo?

La muerte de un ser amado es una experiencia que vivimos y que nos 
hace ser  conscientes de la cualidad y de la intensidad de los vínculos que nos 
unen unos a otros. La ausencia de alguien nos ayuda a evaluar el grado de pre-
sencia y de significado que tenía en nuestra vida.

Consciente o inconscientemente, la voluntad de vivir, de superar la mu-
erte, es la raíz de todo nuestro ser. Artur Schopenhauer lo expresa así: Todos los 
seres somos diferentes, pero más allá de nuestras diferencias, hay una pulsión 
básica e indestructible que nos atraviesa a todos: las ganas de vivir!
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La vida entera
es un interrogante.
Por qué nos persiguen
tantas dudas sangrantes?
Donde encontrar
la respuesta?
Más allá
en el secreto
del silencio?
Viviremos constantes
entre sombras vacilantes?
Nos atreveremos
fondear 
los mares del vacío?
El vivir 
es un desafío,
un hundirse 
cada instante.

ÉS EXPRESSIVA LA INEXPRESSIVITAT 
DE LA MORT

J.C.

Amb la mort, la vida de qui mor s’esfuma, fuig d’ell tot signe de vita-
litat: la paraula, la rialla, el gest, la companyia... És molt expressiva la inex-
pressivitat de la mort. 

Quan la vida d’aquell que més estimem ha passat, sols ens queden els 
records. En qui mor, també mor una part de la vida del qui l’estimava. Tot i 
així, com diu Gabriel Marcel, pensador francès dels segles XIX-XX: “Estimar 
algú és dir-li: Tu no moriràs mai!”.

L’esposa de J.C. s’expressava així: El meu espòs seguirà vivint amb 
els qui més l’hem estimat. El tindrem present tant en les nostres converses com 
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en els nostres silencis. El tindrem present a cada racó de ca nostra i, sobretot, 
en la nostra intimitat que és allà on guardem el més important del que vivim 
i del que hem viscut.

No en va, diem els creients, que Déu és la més profunda de les nostres 
intimitats. Sant Agustí deia: Senyor, et cercava fora i no et trobava. Et vaig 
cercar dins meu i vaig fer-me amb tu.

Quan algú mor, per als creients, la pregària és converteix en una pràc-
tica diària i absolutament necessària. Jesús, es retirava a pregar constantment, 
a estar tot sol amb Déu el seu Pare, i més que mai quan alguna cosa l’havia 
afectat d’una manera especial.

Escoltant l’esposa de J.C., el meu sentiment es convertia en pregària: 
Senyor no resteu vida a qui n’ha donat tanta a la seva família. Senyor, que el 
seu silenci total que algú viu davant nosaltres sigui expressió de la seva pre-
sència total davant de Vós.

Senyor, Déu meu,
presta atenció
a la meva pregària.
A Tu aboco el meu clam, 
agenollat
i esteses les mans
buscant descans.
Accepta el bo i millor
de cada difunt.
Sobre cadascun d’ells,
fes brillar la llum
de la teva mirada
vestint-los d’estels,
 nus de  foscor.
Tu que ets el nostre recer,
foragita del seu cos
tot dolor,
tota amargor.
Concedeix-los
l’alè de vida
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que des de l’inici
 infongueres
a la pols.

MARE, AQUÍ TENS EL TEU FILL!
J.C.

J.C. va ser una persona que acompanyà a ben morir a molta gent por-
tant-los, en nom de la Parròquia de st. Esteve, el regal de la Comunió. En el 
seu últim temps, també ell va ser acompanyat. Ha estat un gust entrar a ca seva 
i veure’l rodejat de família i amics mentre, ben recollit, rebia i entrava en 
comunió amb Jesús.

Morir, reclama autenticitat. Demana tenir present molts de pensaments 
i sentiments, moltes realitats que hem dipositat secretament en el nostre cau 
interior. Exigeix rompre amb tabús i xerrameques que a vegades duem a terme 
entorn d’una barra qualsevol defugint parlar de Déu, de l’altra vida, o del 
misteri de la vida.

Sovint he acompanyat J.C. a les visites que solia fer cada setmana a 
persones grans o malaltes de la parròquia. He vist com l’estimaven. Acompa-
nyar en aquests moments és donar peu a fer créixer una relació personal, 
profunda i vertadera. Reconec que és necessària la teràpia física, però el que 
realment salva és la teràpia espiritual.

El llibre de la Saviesa parla així: Les ànimes dels justs estan en mans 
de Déu, se senten acompanyades per Déu i cap turment les podrà tocar. Als 
ulls dels insensats semblaven que morissin. Però ells han trobat la pau. Sen-
tint que és Déu qui els acompanya, s’alçaran com una flama, com les aspires 
que incendien el rostoll. I els qui han estimat Déu, estaran amb ell”. 

En vida, J.C. s’ha sentit estimat per molta gent: la família, el món de 
la música i de l’art, els qui trepitgem constantment la parròquia, malalts i fa-
miliars de difunts que ell ha acompanyat tantes vegades amb la seva presència 
discreta, humana i cristiana. Però, per qui s’ha sentit estimat d’una manera 
especial J.C., és per Maria, i, en concret, Maria Auxiliadora. Ell es sentia un 
dels seus fills ben estimats sabent que en l’expressió dita per Jesús a Maria: 
“Mare aquí tens el teu fill” hi entràvem tots, també ell.
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Maria, advocada nostra,
arribada l’hora de la nostra mort,
apropa’ns Jesús, el teu fill,
tu que ets perfum i salteri de roses.
Amb ulls maternals, abrigalla’ns
tu que de temps ets invocada
“Auxili i Far dels cristians”.
Entre els plecs del teu mantell
em vull perdre
com un infant es perd
en la falda de la mare.
Vull acolorir-me del teu blau
de princesa i de reina del cel
per viure amb tu
allà on els estels són àngels
i el sol és el mateix Déu.

PURGATORI VOL DIR POLIR-NOS!
R.C.

R.C. era algú que callava per no fer nosa, o per no fer mal a ningú. 
Callada i silenciosa va acceptar la mort. En poques paraules, amb un sí clar i 
decidit, ben conscient, va voler rebre la Unció i la comunió. Era la única cosa 
que, en el fons, en aquestes hores finals, li donava consol i esperança.

Després d’haver viscut 88 anys d’experiències diverses, estava prou 
purificada. La paraula purgatori vol dir exactament això: vol dir purificar la 
nostra vida, polir-la, fer-la apte per a rebre la plenitud que ens ha de ser con-
cedida al Cel. 

Molts creiem que el purgatori ja el tastem en aquesta vida quan, des de 
joves, anem deixant allò que és superflu i accidental, i anem conquerint, any 
darrera any, i amb esforç, allò que és bo, allò que és adult, allò que ens poleix.

La nostra vida ens ensenya a purgar-nos per poder créixer tal com Déu 
mana. Ens ensenya a ser qui hem de ser per arribar aconseguir, quan Déu 
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vulgui, la pau i la maduresa dels àngels, el sentit profund de la vida dels sants. 
Sí! la nostra vida és un purgatori, és una purificació, és un aprenentatge madur, 
és un fer-nos per anar al Cel.

Arribar a ser sants, purificar-nos cada dia més, ha de ser la nostra meta. 
Un bon dia a Teresa de Calcuta li van dir: Diuen que vostè és una santa. Vostè 
és santa? I ella contestà amb aquella humilitat i claredat pròpia dels sants: La 
meva obligació és ser santa i també ho és la vostra. Teresa de Calcuta avui ja 
és santa. L’Església ja l’ha canonitzada. Ella ens mostra el camí de la santedat. 
Desitgem-lo recorre amb ganes! Purifiquem-nos més i més.

Si els rams d’heura,
palmes i branques verdes
purifiquen el temple,
 també nosaltres
purifiquem-nos
lloant  Déu
i obrant el bé.
Arribada l’hora
despullem-nos,
i vivint la travessia
de l’oceà blau i fosc
de la nit darrera,
la neteja viscuda
ens predisposi entrar
allà on els àngels
canten
el Glòria a Déu.
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PER AMOR T’HE CRIDAT PEL TEU NOM!
M.C.

Comunicant-me la mort de M.C., vaig recordar una entrevista feta a 
Bernabé Tierno. Li demanaren: Què és el que està per damunt de tot? I ell 
respongué: L’amor. L’amor està per damunt de tot. Tots hem de convertir la 
nostra vida en un estimar.

Quan mor una dona jove, mare i esposa, sempre penso: No ha mort en 
ella l’amor que ha fet possible crear una família i pujar-la. Del que fem, què 
ens queda? N’estic convençut que queda tan sols el que neix i brolla de l’amor.

Un dia, donant el condol a uns fills per la mort del seu pare, un d’ells 
em va dir: Mon pare no ha estat tan sols un bon pare, ha estat un gran referent  
per a tots nosaltres durant tota la seva vida, sobretot ara quan patint no ha 
perdut la seva serenitat ni la seva pau.

Quan la salut ens manca, el més autèntic que hi ha en nosaltres floreig 
amb més bellesa. El més positiu que rebérem dels nostres pares i que apren-
guérem durant la nostra vida, floreig amb força. Molts arribem a aquesta con-
clusió revisant històries i vides de persones que hem estimat, de persones més 
o manco conegudes. Sobretot la de Jesús. 

A la muntanya de les Oliveres, a punt de ser pres i patir la passió que 
el portà a la seva mort en creu, Jesús demanà al Pare que si era possible, apar-
tés d’ell el sofriment i la mort, però, en tota ocasió, sempre es posà a les seves 
mans. I açò és el que ens queda per sempre, posar-nos en mans de Déu.

Li vaig demanar:
Senyor,
en veritat m’estimes?
I Ell em va respondre:
“T’estimo amb un amor aferent.
T’estimo amb gelosia ardent.
Per amor,
pel teu nom t’he cridat.
Per amor,
del mal t’he alliberat.
Per amor,
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sempre t’he fet costat”.
I del meu cor
sorgí una súplica:
Què n’és de pulcre, Déu meu, 
el teu amor!
M’emparo a l’ombra de les teves ales.
Que el teu amor fidel
em guardi eternament!

JO FARÉ QUE TOT SIGUI NOU
P.J., OSC

El capítol 21 del llibre de l’Apocalipsi, ens parla de la nova Jerusalem baixada 
del cel. Amb açò se’ns indica que el cel, el Regne de Déu,  no ens pertany. El cel és úni-
cament obra i estança de Déu. I, en aquest capítol, es dóna pas per primera i única vegada 
en tot l’Apocalipsi al mateix Déu: Jo faré que tot sigui nou. Jo som l’Alfa, la primera 
lletra de l’alfabet, i l’Omega, que és la darrera, som el principi i la fi... Els qui surtin 
victoriosos del combat de la terra, tindran tot això en herència: jo seré el seu Déu i ells 
seran fills meus.

Déu serà per sempre per la Germana P.J. aquell Bon Pastor que la cuidarà amb 
dolcesa, que li eixugarà les llàgrimes dels seus ulls, el seu dol, les seves penes... I és que, 
una vegada en el cel, l’Apocalipsi ens revela: Les coses d’abans han passat, s’han aca-
bat.

Tots els difunts, obrint el seu cor a Déu, deixen de viure la creu de Jesucrist que 
representa el pecat i les limitacions d’aquest món, per unir-se totalment i únicament a la 
seva resurrecció.

Com Jesucrist, la Germana P.J. també ha entrat al cel amb les marques del seu 
patiment, del seu dolor. A la seva cara de transfigurada, s’ha vist molt clarament la seva 
pregària repetida i viscuda, un dia rere l’altre i durant anys, a favor de la pau i de la bona 
convivència entre tots. La pregària a favor de l’Església que ella ha estimat tant. I, en 
concret, de l’Església que acampa a Menorca. N’estic segur que, des de la pregària, la 
Germana clarissa ha seguit la vida de tots els preveres, religiosos i religioses, la vida de 
totes i de cadascuna de les Germanes amb les quals ella ha viscut i ha conviscut. Ha seguit 
la seva vida i l’ha confiada a Déu.  I tot açò, tot aquest patiment i goig, ha marcat el seu 
rostre. Li dono les gràcies molt sincerament. Per a mi sempre va ser una religiosa bonda-
dosa i d’un tracte exquisit propi dels qui festegen la proximitat de Déu.
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Mira el cel i compta les estrelles,
si és que les pots comptar.
En ell s’hi guarda el tresor de la fertilitat.
D’ell cau la pluja sobre els camps
beneint els fruits de la terra.
Qui serà capaç de pujar-hi?
Si ni el cel del cel pot contenir
la immensitat de Déu,
com pot residir Déu a la terra?
Com gosa algú, a la terra, fer-se Déu?
Xerrotejant com l’oreneta,
parrupant com els coloms,
es consumeixen els meus ulls
mirant al cel.

DAVANT EL SENYOR, CALLEM!
L.M.

En el silenci de la meva pregària, Déu em diu: Ets com el vent que 
passa. Les lliçons que les diverses experiències de la vida t’aporten, no tenen 
per què durar. I és cert, en segons qui, sols duren uns anys. 

És en tota la vida i no només en un dels seus espais o llampecs -em 
segueix dient  Déu- on jo em faig present constantment. És en la varietat dels 
seus múltiples colors i dels seus tons on hi diposito una paraula, un pensament, 
un sentiment, una il·lusió. No vull que cap persona mori jove o amb 
circumstàncies de vergonya. El que vull és que en sapigueu treure lliçó de tot 
allò que la vida us aporta.

Pregant, Déu continua dient-me: Habito i em faig més present en la 
profunditat que en la superficialitat, en la fosca que a plena llum, en el silenci 
que en la paraula. Cerquem més en la feblesa que en la força, en la necessitat 
que en la superabundància, en la petitesa que en la grandesa, en el no res que 
en el ple...
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Reconec que la lògica de Déu és, per a mi, desconcertant. I record el 
llibre d’Isaïes: Les meves intencions no són les vostres, i els vostres camins no 
són els meus. Tal com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que 
amaren la terra i la fecunden... res del que surt de mi tornarà a mi infecund 
(55,8-9).

El darrer temps de L.M. ha estat, com en altres ocasions, motiu d’un 
llarg i profund silenci. El seu silenci ha enfortit el meu. Compartint-lo,  m’ha 
fet sentir la presència de Déu fortament. M’ha fet sentir la veu de Déu que 
sense descans em comunicava: El futur no està en les teves mans sinó en les 
mans de les diverses sorpreses que el viure t’aporta, i en les mans de la dar-
rera sorpresa que el viure et concedirà. Sorpresa que els creients volem acollir 
confiats amb les paraules de l’evangeli: Feliços seran els qui avui ploren, els 
nets de cor, els compassius, ...

Acomiadant-me, aquestes foren les darreres paraules que em va dir: 
Torna quan vulguis. Les portes de ca meva sempre les trobaràs obertes. 

Desitjo que un dia tots trobem també les portes del cel obertes perquè 
L.M. haurà conversat amb Déu amb paraules molt positives referent als qui 
l’hem conegut, tractat i estimat. Al Cel sia!

Fes silenci i escolta!
No diguis paraula!
Amaga’t a la fosca!
No obris la boca.
Calla davant el Senyor Déu!
Calla quan el Senyor parla!
I Déu parla sempre.
Parla en el silenci
i en el cant de les aus.
Parla en la natura
i en la carn i ànima dels humans!
Parla allà on hi ha vida
i on la mort es fa present.
Si el Senyor parla constantment,
constant sigui el teu silenci.
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M’HA TOCAT! LA VIDA ÉS COM ÉS
M.P.

 Ahir vespre, amb el vist i plau del Bisbe, vaig optar per anar a veure 
M.P. a l’Hospital Mateu Orfila no assistint a la processó del Sant Crist dels 
Paraires (Ciutadella de Menorca) en els seus 350 anys de la suor prodigiosa.  
Com n’és de fràgil la nostra vida. La fragilitat és humana, no té excepcions.

Visitant M.P. vaig tenir present paraules del llibre La intel·ligència 
espiritual de Francesc Torralba: Hi ha moltes intel·ligències en la vida: la 
lingüística, la lògico-matemàtica, l’artística, la plàstica.... La més important 
d’entre totes i la que les coordina a totes, és la intel·ligència espiritual. 

Segons Torralba, la intel·ligència espiritual és la que posseeixen algu-
nes persones que els atorga la capacitat de ser profunds, d’anar al dedins de 
les coses i descobrir que en elles hi ha un misteri especial que ens obra a fer-
nos moltes preguntes  i a tenir a la mà molt poques respostes. La intel·ligència 
espiritual ens concedeix el do de descobrir i d’estimar el silenci.

La intel·ligència dels grecs dels temps de Jesús, evidenciava que qual-
sevol passió és un escàndol i una tonteria. Però la intel·ligència espiritual que 
vivia Jesús mateix, el va fer viure tota la seva mort i crucifixió en un seriós 
silenci. Davant Pilat, Herodes, el poble, els soldats... Jesús callava. En el seu 
silenci s’hi guardava l’inici i el final del salm 22: Déu meu, Déu meu, perquè 
m’heu abandonat... Pare en les teves mans encomano el meu esperit.

 El silenci va ser l’actitud que mantingué M.P, com ho fan tants d’al-
tres. Un silenci que M.P. vivia  així: Què puc dir, m’ha tocat! La vida és com 
és!

Vivim en un xiuxiueig constant:
Si el Senyor és amb nosaltres,
per què ens passa tot açò?
El Senyor ens ha abandonat?
I constant és la resposta:
“Estic encès de zel per tu.
Com et puc abandonar?
Tu ets el meu fill
i jo som el teu Pare”.
Que mai la nostra vida
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es perdi entre núvols fantasmals,
entre dubtes que enganyosos
ens clouen dins caus ombrívols
on la fosca sense lluna
turmenta la nostra ment.

POSEM-NOS EN MANS DE DÉU
R.T.

Qui sap res de res. Sempre hem d’estar a punt amb les torxes enceses. 
No sabem ni l’hora, ni el lloc, ni el com. Sobretot, hem d’estar a punt perquè 
la nostra amistat amb Déu ha de ser sempre sincera i sortida del cor, sense 
prejudicis ni interessos particulars.

R.T. estava preparat des de feia molt de temps. Jo diria, pel que he 
pogut conèixer d’ell, des de sempre. Era una persona eminentment creient. 
Rebia la comunió cada setmana, ara quan ja no podia venir a Missa cada dia. 
Visitant-lo el Sr. Bisbe, va quedar sorprès de la seva concentració i de la seva 
pregària. Sortint, el bisbe em comunicava gratament sorprès: La pregària que 
ha dit, l’hauríem d’escriure.

Durant anys, va ser una persona de missa diària. Venia lentament, tenia 
dificultat en el caminar. Entrant i sortint de la Parròquia ens  regalava sempre 
un somriure i unes paraules agradoses. Entenia que la dolcesa en les nostres 
relacions crea comunitat, família, parròquia. St. Pau ho diu constantment: La 
caritat entre vosaltres no ha de ser fingida. Qui estima ho perdona tot, ho 
oblida tot, és pacient... Quantes vegades he tingut present aquest fragment 
evangèlic contemplant i vivint la presència de R.T.

Va rebre la Unció dels malalts. Quan un és jove, sols pensa en coses 
que pertanyen al dia a dia. Quan un torna gran -R.T.  tenia 90 anys-, s’adona 
que el final de la seva vida arriba i es prepara per a ben viure els seus darrers 
instants. No és estrany que a les misses de cada dia hi hagi sempre algunes 
persones grans. La vellesa és un espai per a poder fer i viure el que en el fons 
sentim tots els creients: posar-nos en mans de Déu. Quina llestesa la d’aquells 
que s’hi posen sense esperar la vellesa!
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Pot ser morirem
quan siguem grans
i ens reunirem amb els pares
enyorant els anys de joventut.
Pot ser morirem joves
 no havent estrenat, encara,
ni el vigor ni les il·lusions.
No és la llarga vida
 o el nombre d’anys
el que dóna la mesura
d’una vida honorable.
Més que una vida llarga o curta,
importa el que som i fem.

TOT JO TENC SET DE TU
A.M.

 A.M. ha estat s’àvia de tots. Qui no coneix s’àvia d’es Forn, s’àvia del 
Ranxo? Qui no coneix aquesta dona que ha estimat a tanta gent que, última-
ment, participava de quasi tots els Funerals? Qui no era feliç al seu costat? El 
secret de la seva felicitat  sempre ha estat Déu. La seva filla, m’ho deia amb 
llàgrimes agraïdes: Ma mare sols tenia un nord, ella sols vivia per a Déu. Era 
una enamorada de Déu.
 Qui de nosaltres no ha sentit parlar de Déu a s’àvia del Ranxo? Qui 
posaria en dubte que la fe viscuda com ella l’ha viscuda, té ganxo, fa enveja? 
Qui de nosaltres és capaç d’afirmar cara a cara, vivint al seu costat, que la fe 
és un rotllo, que la fe no té cap fonament racional, que la fe no és un do que 
agraeix profundament  qui la viu?
 Quan Abraham tenia 99 anys, ens diu el llibre del Gènesi, el Senyor li 
va dir: Jo som el teu Déu. Viu seguint els meus camins, siguis irreprensible. 
S’àvia des Forn durant 96 anys, quasi bé 97, ha seguit els camins de Déu. Sols 
ha tingut un desig: ser-li fidel! La visitava i la mirava amb gust quan, parlant 
amb ella, em regalava humor i els seus ulls parlaven del cor d’una dona des-
perta, viva! Just pronunciàvem la paraula Déu, tota ella adquiria una seriositat 
especial. Parlar de Déu no era per s’àvia Tònia parlar de qualsevol i de qual-



90

sevol manera. Era un gust veure-la combregar i  ensumar la intimitat que en-
cetava en cada comunió. Tancava els ulls i s’oblidava de l’entorn. Tota ella es 
centrava amb Déu, amb Déu que, enamorada, li tenia el cor robat.

Una ànima
enamorada de Déu
mostra a flor de pell
la pregària dels salms:
“Tu ets el meu Déu, Senyor; 
jo us cerco.
Tot jo tinc set de Tu,
per Tu es desviu el meu cor
en terra eixuta, assedegada, 
sense una gota d’aigua.
Que tota la vida et pugui beneir
i alçar les mans lloant el Teu nom.
La meva ànima s’ha enamorat de Tu,
em sosté la Teva mà”.

Senyor, tothom s’admira
ponderant les teves meravelles.
Vull seguir els teus camins.
Ajudem a ser irreprensible.

SÓN COM ESTELS QUE IL·LUMINEN LA 
NIT

J.G.

El Petit Príncep, llibre de Saint Exupery, escriu poèticament: Si algú 
estima una flor de la qual només existeix un sol exemplar entre tots els milions 
i milions d’estels, això li basta per a fer-lo feliç quan els mira. I pensa: La 
meva flor és per allà dalt....
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J.G., per a la seva família, ha estat l’únic exemplar entre tots els mili-
ons i milions de persones i estels. El Profeta, llibre de Kahlil Gibran, asse-
nyala amb molt d’encert: Quan us separeu del vostre amic, no us entristiu; 
perquè allò que més estimeu en ell pot semblar més clar en la seva absència, 
com el vianant veu més clara la muntanya des de la plana.

I hi ha una altra paràgraf preciós del Petit Príncep: Quan miraràs el 
cel, a la nit, com que jo viuré en algun dels estels, com que hi riuré, per a tu 
serà com si riguessin tots els estels. Tu tindràs estels que riuran! I quan esta-
ràs consolat (sempre acabant consolant-nos), estaràs content d’haver-me 
conegut. Seràs sempre el meu amic. Desitjaràs riure en mi. De vegades, obri-
ràs la finestra perquè sí, només per gust... I els teus amics es quedaran sor-
presos de veure’t riure tot mirant el cel. I tu els diràs: Sí, els estels sempre em 
fan riure.

Mirant el cel, i veient-lo tan ple de persones que hem estimat, a molts 
ens resulta familiar i amic. Que J.G sigui al Cel.

Com l’estel del matí
enmig dels núvols,
com la lluna que fa el ple
els dies de gran festa,...
hi ha records,
hi ha presències
que sempre hi són
il·luminant la nit.
Records, estels
que juguen entre ells
abraçant-se i besant-se.
Estels, presències,
que omplen el nostre cor
i que tenen el do
dels somriures
que, com vaixells,
hissades les veles,
naveguen ferms entre llàgrimes.
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VENIU A CASA MEVA I QUEDEU-VOS-HI!
S.P.

 No és gens fàcil  acceptar que la vida s’acaba. Vuit fills, sis nores i 
gendres, deu néts i néts..., és una vida plena. Feinejar la terra, estimar el camp, 
mirar el cel i fer-s’hi proper intuint, per saviesa natural, si farà bon dia, vent o 
aigua, és senyal d’una vida viscuda a prop de les plantes i dels arbres que 
naixen i viuen, dels animals que corren i jeuen satisfets, del cel que clareja i 
enfosqueix..., de Déu present i mai absent. Mirar el cel, feinejar la terra, veure 
nàixer la vida arreu, és intuir que la vida transcorre constantment sota la mi-
rada de Déu. 
 Cada vegada que he visitat S.P. per oferir-li la comunió, hem resat  el 
Pare Nostre. Cada vegada hem dialogat acompanyats de la pregària. Cada 
vegada hem pronunciat plenament conscients: Vingui a nosaltres el vostre 
Regne.
 Jesús pregava en qualsevol circumstància. Pregar era per Ell tan nor-
mal que els deixebles, amb ganes d’aprendre a resar, li van dir: Senyor, ense-
nyeu-nos una pregària. Ensenyeu-nos a resar!.
 Bon desig aquest el dels deixebles. Ensenyeu-nos a resar, a entrar en 
diàleg en Déu. Ensenyeu-nos a fer-ho quan el dia comença i quan el dia acaba; 
quan posem un plat a la taula i quan ens aixequem d’ella; quan vivim el nai-
xement d’un fill i compartim tots i cadascun dels seus passos posteriors; quan 
tenim o trobem feina i quan estem aturats; quan tenim salut o quan aquesta ens 
manca temporalment o s’acomiada a poc a poc. 
 La presència de Déu ens ha d’acompanyar constantment. Per això a la 
celebració de l’Eucaristia diem: En Ell, amb Ell i per a Ell tot honor i tota 
glòria!

Vengui el vostre Regne! Senyor. Que a la nostra vida s’arreli i creixi la 
pau superant tots els obstacles. També el de la mort, el de la nostra vida limi-
tada i deficient. 

Pregant, reconeixem
que sou el Senyor.
Nosaltres som el poble 
que la folia
del vostre amor
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ha rescatat.
Ni al cel ni a la terra
hi ha cap Déu com Vós.
Si em teniu per fidel,
veniu a casa meva
i quedeu-vos-hi.
Vull restar vora Vós
dolçament perdut 
i alegrament trobat.

TE DOY GRACIAS, DIOS MIO, TE DOY GRACIAS
J.E.

La hermana muerte, como la llama San Francisco, hoy ha llamado a 
J.E. Cuando alguien muere es de justicia que demos gracias a Dios por haber 
experimentado en carne propia lo que es la familia, la amistad, la belleza, la 
naturaleza, el universo, el misterio, el silencio, la trascendencia, la paz, la Fe, 
Dios,  la honradez, el respeto…

En sus momentos finales, J.E. daba gracias por haber conocido y vi-
vido  durante su infancia, la virtud de la inocencia. Virtud tan importante que 
nos concede el don de la convivencia, del saber estar y confiar en los demás; 
el don de sentir la necesidad de los otros y de creer en ellos. De ahí descubrió 
J.E., como san Juan de la cruz, que ya solo el amar es nuestro ejercicio.

J.E. daba gracias a Dios por haber vivido la juventud. Por haber podido 
gozar de imaginación e ilusiones. Por eso, transpiraba buen humor. El obispo 
Casaldàliga, a pesar de ser ya un hombre mayor, va diciendo por ahí: El humor 
es hijo del amor! Solamente quienes aman son felices y hacen felices a los 
demás.

Seguro que J.E. daba gracias también por su madurez y su vejez. Estos 
dones que nos conceden saber distinguir lo que es importante de lo que es 
superficial. 

Te doy gracias,
Dios mío,
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te doy gracias.
Invoco tu nombre
y canto tus dones.
Así como
en la copa de los árboles
hacen su casa las cigüeñas,
haz en mis huecos
tu morada
y enséñame a crecer.

L’HOME ENS SORPRÈN, l’HOME ÉS MORTAL!
J.G.

 J.G., bon amic, ha mort. 
La mort ens sorprèn,
tot té un final.
El somrís s’apaga,
el cor es detura,
la parla vaga,
la son madura...
La vida s’amaga,
la salut no dura,
l’hora és obaga,
l’home mesura, ...

La mort ens sorprèn
l’home és mortal!

Ah! si el nostre adéu fos:

Despertar a la llum
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que no fosqueja!
Recrear una vida
sense cap corcó!
Esportellar els ulls
sense barreja!
Oferir un somrís
net de dolor! 
Arribar a l’estel
que al cel clareja!
Encetar una parla
en vas d’amor!
Degustar la vida 
que un festeja!

 Segur que J.G. degusta ja la vida que festejà estimant profundament la 
seva família i la comunitat de st. Esteve. Quantes hores dedicades als joves 
essent-ne el responsable del Club parroquial! Quantes hores dedicades a la 
conservació i ampliació de la Parròquia! J.G., per sempre t’estarem agraïts. 
Descansa en Déu!

GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES
P.C.

 A la Bíblia llegim: Comparteix el teu pa amb qui passa fam. Siguis una 
persona acollidora. No diguis res contra els altres. Sigui la teva fi clara com 
el migdia.

 Fent camí per la vida, trobem moltes persones referents. Persones que 
desperten alguna cosa ben positiva en nosaltres.

Cada dia dono més gràcies a Déu per a qui puc qualificar satisfet i 
convençut de persona AMIGA!.

La paraula amic deriva d’amor. Amic qui és?: Qui ens estima, qui està 
al nostre costat en qualsevol ocasió,  qui mai ens gira l’espatlla, ... Segons el 
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profeta Isaïes: Aquell amb qui comparteixes; que t’acull; que sempre parla bé 
de tu als altres.

Sempre he considerat P.C. un bon amic, amic de l’ànima, com deia st. 
Agustí:  Amic a qui comuniques no sols el que pertany a la vida ordinària, 
sinó allò que pertany al teu interior. Allò que per tu és important, essencial, 
fonamental.
 Amb P.C. hem compartit la fe. L’hem compartida sense descans durant 
uns 35 anys, 23 a Ferreries i 11 grossos a Ciutadella.
 Arrelarà fortament a dins meu una de les seves frases finals: M’estic 
preparant per veure la llum després d’aquest túnel de patiment i de fosca.

Recordaré per sempre la nostra darrera trobada. Vaig anar a casa seva 
per fer una estona. Però ell ja no es trobava bé. I després de quatre paraules 
em diu: Portes la comunió? Idò, vull combregar. I just després, intuint que 
estava cansat, em vaig acomiadar. Mentre partia em va dir per tres vegades: 
Gràcies, gràcies, gràcies! Vaig sortir de la seva casa plorant i recordant les 
paraules de l’evangeli: Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la 
gent. Llavors, en veure el bé que haureu obrat, glorificaran el vostre Pare del 
cel.

A un pas de la mort
deixa’m dir
el que ja saps:
Ets el meu amic,
amb tu he confiat.
Amb tu he compartit el pa
i, el més gran, la fe.
La teva tendresa
m’ha satisfet.
Has estat per mi
elixir de vida.
La nostra amistat 
té tast de vi envellit,
tast de vi bo,
tast de plaer a l’aguait.
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BENAURATS ELS POBRES EN L’ESPERIT, ...
E.B.

 És casualitat que hàgim de celebrar la Missa Funeral d’E.B.el dia de 
st. Josep? No ho sé. Però el que és cert és que tant en les lectures d’avui com 
en la mateixa persona de sant Josep trobo moltes referències amb E.B.
 Tenint present el llibre de Samuel, a E.B.  li ha arribat l’hora de repo-
sar amb els seus pares i amb alguns dels seus germans. Quin ha estat el Regne 
real de n’Esperança durant tota la seva vida? Quina ha estat sempre la seva 
opció, la seva actitud? Avui m’he fet explícitament aquestes preguntes. E.B. 
ha estat una de les meves grans mestres a la Parròquia de St. Esteve. Sempre 
atenta, somrient, discreta, assenyada... Vos asseguro que de cop, sense pen-
sar-hi gens ni mica, m’ha sortit aquesta resposta: L’opció, el Regne que sem-
pre ha seguit n’Esperança, és l’evangeli de Jesús que privilegia els més 
necessitats.
 E.B. ha viscut com una espècie de sagrament antic i sempre nou: el 
sagrament del servei als altres. L’evangeli està plegat d’estels que ho confir-
men: Benaurats els pobres en l’Esperit, d’ells és el Regne del Cel (Mt 5). 
Aneu a anunciar a Joan el que heu vist i sentit: els cecs hi veuen, els coixos 
caminen, els leprosos queden purs, els pobres reben l’anunci de la bona nova! 
(Lc 7,22). Quan facis una festa, convida-hi pobres, invàlids, coixos i cecs. 
Feliç de tu, ja que ells no tenen res per a recompensar-te, i Déu t’ho recom-
pensarà quan ressuscitin els justs. (Lc 14,12)
  E.B., vivint durant anys i anys consolant, ajudant, fent-se pro-
pera dels més pobres, s’ha fet, pels qui creiem, testimoni viu de l’evangeli, de 
la presència de Déu... I ho ha fet -avui dia 19 de març ho puc dir així-, a l’es-
til de sant Josep: eficaçment i silenciosament.

Si el Cel parla de la glòria de Déu
i transmet el seu missatge
silenciosament i sense paraules,
n’Esperança és un cel!
En la tasca del dia a dia,
sense que ningú hagi oït la seva veu,
coneguts i desconeguts
han escampat arreu,
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més enllà del cel del cel,
la seva forma de ser i de servir.
Per açò Déu l’acollida!
Res no s’escapa de la seva mirada!
El Cel és donar i donar-se en amor.
El Cel és buit de paraules
i és ple d’uns somriures sincers.

QUI CONEIX DÉU TÉ EL VIGOR QUE SALVA
Q.F.

El profeta Ezequiel, ens diu: Què et sembla, reviuran aquest ossos? 
Això diu el Senyor: Faré entrar a dins vostre l’Esperit, i recobrareu la vida. 
Aquesta és la nostra esperança. I aquesta és la raó de trobar sentit a una vida 
llarga com la de Q.F., quasi bé 104 anys.
 A un cos tan granat com el d’ella, hi havia sobretot Esperit. Hi havia 
aquell alè vital que dona credibilitat als gestos i a les paraules. Hi havia aquell 
alè vital que, a un cos  petit i corbat pels anys, el vesteix d’una bellesa espe-
cial. 
 Q.F. em va dir: M’adono que torno sorda, hi és estrany. Mai fins ara 
m’havia passat açò. I..., fent broma li vaig respondre: Sí, és ben estrany. No 
hi ha ningú que torni  sord als 103 anys. Qui els hauria de celebrar, ja fa 
temps que no hi sent gens!
 A l’evangeli de sant Mateu ens trobem amb un diàleg del tot interes-
sant. Un fariseu demana a Jesús: Mestre, quin és el manament més gran de la 
Llei?” I Jesús li respon: Estima el Senyor el teu Déu, amb tot el cor, amb tota 
l’ànima, amb tot el pensament. El segon li és molt semblant: Estima els altres 
com a tu mateix.
 Durant els 12 anys que l’he visitada, a vegades hi he anat tot sol i, a 
vegades, amb joves, amb catequistes, amb gent diversa de la Parròquia. Els 
comentaris d’uns i d’altres, sempre han estat: Quina dona! És tot un gust vi-
sitar-la. Com ens ha acollit! Crec que la delicadesa del seu tracte li venia de 
la seva comunió setmanal que esperava amb un gustà immens, i de la seva 
pregària.
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Mancada de vigor jove
i  portant a les espatlles
el feix de molts d’anys,
superava a molts
en noblesa i honor.
Qui és savi i coneix Déu
té el vigor que salva.
Venerar el Senyor
és el seu tresor.
Xiprers, boixos i savines
feren gloriós l’escambell
on reposen els seus ossos.
Déu decantà cap a ella la pau
com un torrent desbordant.

 

PREGUEM PELS VIUS I PELS DIFUNTS
F.P.

El llibre del profeta Isaïes, capítol 48, té una sèrie d’expressions que 
ens convé tenir present: El Senyor lluita en favor teu. Jo som el Senyor el teu 
Déu. Jo t’instrueixo per al teu bé. Jo t’indico el camí que has de seguir.  Si fas 
cas dels meus manaments la teva felicitat i benestar es desbordaran.
 El Senyor s’interessa per tots i cadascú. A la meitat de la vida, i més 
encara en el seu final, tinguem sempre present persones, circumstàncies i ac-
tivitats que ens han ajudat a madurar. En ells, Déu se’ns ha fet present
 Déu és Déu. Ell ens avaluarà, Ell ens jutjarà. I Déu és lent en castigar 
i gran en l’amor. 

El Senyor ens va instruint gràcies a la presència de molts. Per a mi, 
F.P., ha estat una d’aquestes persones. S’ha dedicat als altres d’una manera 
gratuïta, a atès exquisidament a la seva mare centenària, a tractar delicada-
ment  malalts i persones grans mentre els duia cada setmana la comunió, i 
durant anys. 

A vegades no encertem el camí a seguir, o no tenim prou coratge per 
seguir-lo. En una altra ocasió el profeta Isaïes ens recorda: Jo som el Senyor 
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el teu Déu, que et dono la mà i et dic: No tinguis por, jo t’ajudo. Ens hi hem 
de confiar.
 Tinguem present que de les set obres de misericòrdia corporals, dues 
diuen: Assistiu els malalts! Enterreu els morts! I de les set espirituals, una diu: 
Pregueu Déu pels vius i pels morts!
 Donem gràcies a Déu per tantes i tants que assisteixen als malalts 
d’una manera exemplar. I demanem-li no perdre mai ni la convicció ni el 
costum de pregar pels vius i pels difunts.

Geperut o raquític,
malat dels ulls o de la pell,
l’home de Déu
acompanya tothom.
El seu somriure
cura el dolor
despertant l’esperit
d’un cos mal ferit.
La visita d’un amic
alegra el cor 
de qui, malalt i envellit,
no pacta amb la nit.

LA VIDA ENS SERÀ RENOVADA
M.V.

 En Déu no hi ha foscor de cap mena, diu l’apòstol Joan. Déu és allà 
on hi ha vida. Al costat de M.V. tot respirava amor i humor. Si volem  saber 
qui és algú, basta observar qui i com l’acompanyen al final de la seva vida.

Al final de la seva vida, M.V. ha estat acompanyada per una gran quan-
titat d’amics i amigues. Una gernació. Els qui estimen construeixen. Al seu 
entorn hi ha vida i festa. Els qui no estimen, destrueixen. Al seu entorn hi ha 
desfeta i mort.



101

 Herodes, aferrat al seu trono reial, neix i creix entremig d’enveges i 
venjances. I per por que algú -en aquest cas Jesús- li robés el seu regne, va 
manar matar als fillets de menys dos anys. Per açò avui recordem la matança 
dels innocents. D’aquells que no tenen culpa de res i ho paguen tot. Paguen el 
pecat dels envejosos i dels venjatius.
 M.V., 54 anys, amant de la vida però no aferrada a la vida, va néixer i 
créixer lliure d’enveges i venjances. Era feliç amb la seva família més directa. 
Família petita, de tres, però unida. Família en no massa recursos econòmics, 
però feliç.
 Si Jeremies recorda Raquel que plora els seus fills innocents morts a 
causa de les enveges i venjances, avui, tinc present els qui ploren les persones 
estimades ja traspassades.  El seu plor fa sentir el ressò de la felicitat que els 
han transmès. El salm 123, prega així: Si el Senyor no hagués estat a favor 
nostre ens hauríem engolit de pena, de viu en viu. El nostre auxili és el nom 
del Senyor, del Senyor que ha fet el cel i la terra.

Per uns moments
s’han assecat els ceps
i s’han esfullat les figues.
Tots els fruiters són secs
però no s’ha fos l’alegria
ni l’esperança s’ha afeblit.
La vida serà renovada!
La llum apunta per al just!
Quin caliu encén el foc
quan els amics acompanyen
a qui ha estat cridat
a retornar al seu niu.

JA ÉS AMB DÉU!
M.J.  M.

 Record perfectament expressions pròpies de  MJ.M. durant els seus úl-
tims anys. Són exponents d’una recerca i experiència que em convé no oblidar:
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 -Després de molts d’anys de no haver anat a Missa, un dia asseguda 
mirant el mar em vaig dir: Açò no pot ser! Hauré passat tota la vida o quasi 
tota, sense donar-te gràcies, Senyor, per la meravella de la creació. I què vaig 
fer en sol demà? Vaig entrar a la Catedral i vosaltres, els capellans, resàveu. 
Des d’aquell dia he pregat i he anat a missa cada dia.
 -Record que quan de petita es va morir un germanet meu, vaig dir 
davant les llàgrimes de molts:Què bé està ell. Ja està amb Déu!
 -En el fons he cregut en Déu sempre tot i que no sempre hagi estat 
religiosa, ni de pensament ni de pràctica.

-Ja tinc 79 anys.  El que puc fer és donar gràcies a Déu per la vida que 
he tingut. M’he sent satisfeta i feliç. He tingut de tot i bons amics. Esper la 
meva hora i en poso en mans de Déu.
 Na MJ. M., persona elegant de vestit i de tracte, apagant-se com una 
llàntia connectada totalment en Déu, afinava el seu somriure. Un somriure 
amb el to trist de la partida i amb l’aire fresc de la retrobada amb Déu. Per a 
mi, el seu somriure ha estat la part més elegant, més atractiva i més autèntica 
de la seva persona.
  Observant-la, sentia que sta. Faustina, santa que ella seguia i  
venerava amb passió, santa que ella ens ha fet descobrir a més de dos, li feia 
costat des de temps. Agafada fortament a la seva mà,  anava vivint el seu dar-
rer pas en aquest món, serena i confiada.

On són els savis?
On són els lletrats?
L’obra de Déu
deixa en ridícul
la saviesa d’aquest món.
Déu salva
per la predicació
que creuen absurda
els qui sols s’enfanguen
en qüestions d’aquest món.
Anem més enllà,
sempre més enllà!
Quan ens pesa el cos
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es desperta l’esperit
sentint enyorança de Déu.

ESPERANT LA NOSTRA CRIDA DEFINITIVA
Mª.E. C.

 És veritat el que diu st. Pau: El Crist és com el cos humà: és un, encara 
que tingui molts de membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, 
formen un sol cos. No tots som mà, peu o ull. Però algú és mà, algú és peu, 
algú és ull.
  Com n’és d’important l’educació que els pares han d’exercir 
en el cau de les seves famílies.  Ja pot ser complicat l’entorn que vivim. Si hi 
ha uns pares que es dediquen assenyadament a la formació dels seus fills, els 
fills creixen tenint conviccions i ideals que ajuden a canviar en positiu fins i 
tot l’entorn on es troben. Creixen i segueixen una vocació, una crida con-
creta.  Quin és el secret que ens farà acollir i viure la crida que Déu ens fa a 
cadascú?

Sentir la crida de Déu i posar-la a la pràctica no sempre és fàcil. No és 
fàcil ser un bon capellà, ni ser un bon pare o mare de família, ni ser un bon 
polític, ni ser un bon dirigent d’una associació qualsevol, ... Per aconseguir-ho, 
hem d’aprendre estar amb Jesús. Hem de fer pregària. Hem de conversar amb 
ell i dipositar la nostra vida i els nostres problemes, ideals i alegries, a les 
seves mans. Aquest és el secret: Senyor, em poso a les teves mans, fes de mi el 
que vulguis. El que facis, ho accepto. Tu ets el meu Pare i jo som el teu fill.
 És hora que els cristians tornem a descobrir la importància de la 
pregària, tornem a descobrir el goig de conversar amb Jesús i d’escoltar-lo 
atentament des d’un clima de silenci i de confiança que ens ajudi a entrar molt 
endins de nosaltres mateixos fent-nos  esperar en pau l’hora de la nostra crida 
definitiva.

Siguem dignes
de la vocació
que hem rebut.
Crist va patir
per nosaltres.
Quina és la petja
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del seu exemple?
Servir,
acompanyar,
patir,
estimar.
No tenim altra vocació.
Estimar i patir
és la vocació!

SIN AMOR NO HAY CIELO
R.F.

Lo más importante en la vida es amar y sentirse amado. No creo que 
nadie piense lo contrario.  Y si esto es lo más importante hoy para nosotros, 
debe ser seguramente lo más importante siempre y para todos.  Amar y ser 
amado es lo más semejante, lo más parecido a lo que entendemos con el nom-
bre de Cielo.

Lo que en la tierra llena nuestro corazón y da sentido a nuestra vida, 
esto tiene tacto y gusto de cielo.

Lo que en la tierra es capaz de contagiarnos alegría, de hacernos feli-
ces, seguro que es la expresión más real del cielo.

Lo que entre nosotros produce paz interior, lo que nos regala aquella 
paz que nos predispone ofrecer nuestra vida en bien de los demás, esto debe 
leerse en clave de cielo.

Solamente el amor, la amistad, la comprensión, la compasión, la mi-
sericordia, el perdón, la paz interior..., tienen futuro entre nosotros. Los cris-
tianos creemos por esto, que la fe y la esperanza, por muy importantes que 
sean, pasaran, pero el amor no pasará jamás. El amor no puede pasar. Sin amor 
no hay paz. Sin amor, el vivir y el seguir viviendo resulta un bien imposible. 
Sin amor no hay cielo en la tierra. I sin experimentar cielo, paz en la tierra, es 
imposible creer en la paz total y definitiva. Es imposible creer en el cielo, en 
la resurrección futura. 

Cuidémonos para que nunca seamos una carga para los demás. Cuide-
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mos a los demás para que nunca nadie se sienta un estorbo para nadie. Trans-
mitamos siempre paz y afecto. Hagamos creíble el Cielo intentado que haya 
más cielo en la tierra. 

En el principio
creó Dios el cielo.
Desde entonces
sus compuertas
están abiertas
de par en par.
Pidámosle
concedernos
que se nos otorgue
al menos
la frescura
de su rocío.

ENTRA AL CEL ENMIG D’ACLAMACIONS
E.V.

S’estimaven tant que un cridava a l’altre fins que de nou han tornat a 
estar junts. E.V. estimava profundament a la seva dona difunta just fa uns 
mesos.
 El seu estar junts, avui té un caire molt diferent del com hi havien estat 
fins ara. Gràcies al Sagrament del matrimoni que els cristians hem de valorar 
i celebrar quan formem parella, ells dos s’havien promès estimar-se i hon-
rar-se de tal manera que el seu amor fos com aquell panell que assenyala el 
nord.  En aquest cas, Déu!.
 Hem de viure amb els ulls ben  oberts. Hem de vigilar, hem de reco-
nèixer qui som i qui volem ser. L’apòstol Pau escriu: Siguem conscients dels 
moments que vivim. Prou de dormir! Ja és hora d’aixecar-nos. S’acaba la nit 
i el dia reneix. Despullem-nos de les obres pròpies  de la fosca i revestim-nos 
l’armadura del combat a plena llum. Comportem-nos com a ple dia. Que el 
nostre vestit sigui Jesucrist!.
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 Visquem conscients.  La mort ens pot sorprendre a qualsevol moment. 
Tot té un final. Algú em comentava que E.V.,  dos dies abans de morir, va 
respondre així a la seva pregunta: Com va tot? -Avui bé perquè ens hem tornat 
a aixecar!
 Un dia vaig escriure el que personalment desig viure: Anem-hi junts 
cap el Pare. Anem-hi a prendre posada en ses seves entranyes de Mare. 
Anem-hi al seu palau. Diguem “adéu-siau” a tot el que, a hores d’ara, ni a 
Déu ni a nosaltres plau!
  E.V. era un bon músic. Tota la seva vida va formar part de la 
banda municipal essent-ne no poques vegades qui la va dirigir, feliç i amb 
passió.  St. Agustí comenta: Tothom investiga com s’ha de cantar a Déu. Can-
teu-li, però no malament. Ell no vol el que no és harmoniós. Canteu bé, ger-
mans. Si hi ha un oient que és un bon músic i et diuen que cantis per a ell, tu, 
si no saps res de música, tremolaràs per haver de cantar, temorós de no agra-
dar a qui en sap tant.

Quan tenia al davant E.V.,  sempre cantava fluixet. No el volia entristir 
amb el meu cant no massa agradable. Crec que E.V. trobant-se cara a cara amb 
Déu, que és l’harmonia suprema,  haurà silenciat fins i tot la seva música. Però 
Déu que no tan sols és un gran músic sinó un bon pedagog, li haurà dit: Sona 
i canta. En el cel els dons de Déu omplen els vostres buits. Però si davant meu 
hi veniu amb plens, amb plens d’harmonia musical, festegeu-los! Déu mai 
deixa d’acollir amb suprema cordialitat allò que heu intentat fructificar en la 
vostra vida.

Home de Déu,
entra al Cel
enmig d’aclamacions.
Entra-hi
al so de corns
i de trompetes.
Entra-hi
al so de címbals
i de música d’arpes.
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VUELA EL ALMA AL CIELO
M.S.

A M.S. li agradava llegir. I llegir poesia. Ella i el seu espòs, sabien de 
memòria la de Gustavo Adolfo Bécket:

Cerraron sus ojos
que aun tenía abiertos;
taparon su cara
con un blanco lienzo;
y unos sollozando,
otros en silencio,
de la triste alcoba
todos se salieron.
La luz, que en un vaso
ardía en el suelo,
al muro arrojaba
la sombra del lecho,
y entre aquella sombra
veíase a intervalos
dibujarse rígida
la forma del cuerpo.
Despertaba el día
y a su albor primero,
con sus mil ruidos
despertaba el pueblo.
Ante aquel contraste
de vida y misterios,
de luz y tinieblas,
[medité] un momento:
¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!...



108

¿Vuelve el polvo al polvo?
¿Vuela el alma al cielo?
¿Todo es vil materia,
podredumbre y cieno?
¡No sé; pero hay algo
que explicar no puedo,
que al par nos infunde
repugnancia y duelo,
al dejar tan tristes,
tan solos los muertos!

 Per a mi, només queda solitària la matèria morta. La vida, l’ànima, 
el jo més autèntic, viu i descansa en Déu eternament. ¿Vuelve el polvo al 
polvo?  Vuela el alma al cielo! 

VIVINT, VULL VIURE!
R.M.

R. M. ha donat testimoni de la seva fe essent una persona assídua a 
la celebració de l’Eucaristia. Tant ell com la seva esposa, cada setmana, 
sense faltar-ne cap i mentre han pogut, han viscut l’Eucaristia. Els cristians 
vivim i ensenyem la nostra fe compartint l’Eucaristia. Com en una casa 
qualsevol, uns i altres també vivim i mostrem que som família quan com-
partim la taula de casa amb els altres membres. Ja sabem que els apòstols, 
tot i els inconvenients que els posaven israelites, fariseus i mestres de la llei, 
no paraven d’ensenyar i anunciar la Bona Nova de Jesucrist, en el temple i 
per les cases.

No poques virtuts cristianes han arrelat en la vida d’R.M.: fidelitat a 
la paraula donada; servei a favor de la  família; vida austera i solidària, ...

Sovint tocava a les portes de la Parròquia per a compartir amb els 
altres el que havia aconseguit a força de contacte amb la terra. A vegades 
eren prunes, d’altres, nispros, ... Tenir conviccions, donar importància a la 
paraula donada, fer feina i tenir present els altres, ser solidaris ... tot açò són 
virtuts que els cristians hem de viure.



109

R.M. sense ser-ne massa conscient, pregava amb el salm: Una cosa 
he demanat al Senyor: poder viure a casa seva tots els dies de la meva vida. 
N’estic cert, fruiré en la vida eterna de la bondat que em té el Senyor.

R.M. era una persona que estimava viure, estimava la vida. Segur que 
Déu ha escoltat la seva pregària. Després de 89 anys d’aprendre a entrenar-se 
per a viure, ara li ha concedit plenament el que ell desitjava: Viure, viure per 
sempre. Viure sense dificultats en el viure!

Modelant-nos de la pols de la terra
Déu ens va infondre alè de vida.
El seu alè de vida
és diví,
és etern.
Gràcies a Ell, en Ell
viurem per sempre.

 

UN ESTEL IL·LUMINA LA FOSCA NIT
F.M.

A l’esquela de F.M. hi ha escrit: Avui hi ha un estel més al cel per il-
luminar la fosca nit. Quin és l’estel que il·lumina la fosca nit? m’he demanat. 
I tenint l’evangeli a les mans, capítol 15 de st. Joan, em responia: “L’estel que 
il·lumina més és aquell que dóna fruit. Aquell que il·lumina el camí que hem 
de recorre cada dia. Aquell que ens transmet la llum de Déu, la seva paraula, 
el seu bon fer, el seu amor, la seva justícia i misericòrdia”.

Ho conversàvem amb els familiars de F.M. Què gran és poder dir 
d’algú, no sols quan mor, també quan viu: Ha estat una persona bondadosa i 
generosa! Ha estat  aquella persona que ha tingut  present als altres primer que 
a ell mateix. Bondat i generositat que va aprendre des de petit al costat dels 
seus pares que atenien  amb tota cordialitat als més pobres des de la seva far-
màcia. Què important és el bon testimoni dels pares a favor dels seus fills!
 F.M. era algú que tenia necessitat de confessar-se. No podia viure d’es-
patlles, fer el sord al que li indicava la seva consciència. Quantes vegades 
sortia del meu despatx a la Parròquia de st. Esteve i em deia: Tan de bo que jo 
tingués la finesa de la seva consciència i la delicadesa constant del seu dema-
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nar perdó. Aquesta finesa de consciència és una aportació seva en la meva 
vida. Aportació que sempre agrairé i tindré present. 
 Vaig tenir F.M. per mestre durant els meus anys joves com a semina-
rista. Alguns l’han acompanyat i en tasques de responsabilitat cultural i polí-
tica. Va ser regidor de l’Ajuntament de Ciutadella, President de Joventuts 
Musicals,...

De mestres professionals n’he tingut molts en la meva vida. De mes-
tres referents, no tants. F.M. ho és per a mi.

Molts els tenen
per cantors d’amors,
mestres en qualsevol art.
Escolten en gust
el seu missatge,
però què difícil és
practicar-lo.
Així i tot, 
que ningú s’atreveixi
a dir-los:
Aneu-vos-en!
No parleu més!
El millor dels missatgers
de la Bona Nova
és el fruit del seu missatge.

SI DE VÓS JO SOM, SER DE VÓS EM SATISFÀ
D.S.

 És el mes de maig, un mes dedicat a Maria. Que una filla hagi rebut el 
nom de Dora, Auxiliadora, o Auxili, ja parla de l’amor dels pares a Maria, en 
aquest cas a Maria Auxiliadora.
 Per a l’Església, amb Maria, la figura femenina té molta importància. 
La té, perquè per Jesús la va tenir. Ningú de nosaltres podria conèixer la iden-
titat de Jesús si no fos pel “fiat” de Maria (Es faci en mi el que tu vulguis!). I 



111

ningú podria conèixer la identitat de Maria si no fos per aquelles paraules de 
Jesús: Faceu tot el que ella us digui! D.S., just amb el seu nom, ens fa atu-
rar-nos i repensar  la importància que tenen i que haurien de tenir per a nosal-
tres: Maria i Jesús, una mare i un fill, les nostres famílies en definitiva. El nom 
d’Auxiliadora, el nom de Maria és, per ell mateix, una proclama evangèlica. 
És significatiu que uns pares escullin posar aquest nom a una filla.

El cor com una rosa,
a vós us vull donar.
Que el seu perfum us parli
de com us vull amar.
La rosa, com el cor,
m’ajudi a respirar.
Que el seu batec us porti
el meu amor més sà.

Maria, mare meva,
del tot em vull donar.
Que si de vós jo som,
ser de vós em satisfà.

EN ELS ÚLTIMS MOMENTS DE LA VIDA
P.F.

 El Llibre del Gènesi comenta : Acabades de fer les seves recomanaci-
ons als fills, Jacob es posà al llit i expirà, i anà a reunir-se amb els seus pares.
 P. F., durant tota la seva vida ha fet recomanacions amb la seva paraula 
i amb els seus fets. A tots els qui durant aquest últim temps l’hem visitat a ca 
seva, sempre ens ha contat anècdotes plenes de lliçons. Avui, en tost de que-
dar-me amb les seves anècdotes, em quedo amb les seves actituds de fons. 

1ª. No perdre mai l’humor! L’evangeli, tot intentant alliberar-nos de 
pors innecessàries, assenyala el to irònic, intel·ligent i ple d’humor de Jesús: 
Tranquils, no valeu més que tots els ocells junts. Déu us té comptats tots els 
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vostres cabells. Quina sort quan ens trobem amb persones que ens aixequen 
l’ànim si una circumstància ens ofega. 

2ª. Ser positius davant les adversitats! El que més he admirat de P.F. 
mentre anava perdent salut, és el seu donar gràcies constantment a tots els qui 
l’han cuidat, i, a més, el no queixar-se  gens  del seu estat que s’anava dete-
riorant cada dia. 

Quan el vaig anar a veure per darrera vegada, em va acomiadar amb 
una estreta de mans i amb una mirada especial mentre anava dient: Gràcies, 
gràcies!!! Donant-me gràcies, em manifestava el seu darrer adéu. Què gran, 
què humana, què cristiana és una persona quan dóna gràcies de cor al final de 
la seva vida.

3ª. Cuidar la fe en Déu, viure-la! P.F. durant els seus darrers anys ha 
celebrat l’Eucaristia diàriament  a la nostra comunitat, i en aquest últim temps 
ha esperat i desitjat la comunió cada setmana a casa seva. Quan hi anava, quasi 
sempre em deia: Ara mateix ho he acabat de dir a les meves filles, esperem un 
poc més. Ja anirem a fer una volta amb cotxe més tard. Segur que ara vindrà 
en Bosco i combregaré. El seu desig de combregar, el seu desig de celebrar la 
fe, el descobreixo lligat íntimament amb el que accentua l’evangeli: No tin-
gueu por de tot el que va matant el vostre cos, tingueu por més bé del que pot 
matar la vostra ànima.

Senyor,
en els últims moments de la vida
quan sents que l’existència fineix,
quan pateixes mancança de forces,
quan t’adones de la pobresa
amb què pronunciem les paraules, 
amb què defensem actituds preses, ...
On són les nostres prepotències?
On són les nostres arrogàncies
posades en càlculs, plans projectes, 
posades en manies i dèries,
posades en simples beneitures?
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TROBA LA VERITAT QUI S’ARRECERA 
A PROP DE DÉU

M.B.

 M.B.  ha viscut les qualitats que presenta el llibre de la Saviesa en el 
capítol 7 on lloa el rei Salomó per haver estat un gran savi. L’autor d’aquest 
llibre es troba entremig d’una cultura, d’uns costums i d’una fe que no és 
sembla a la seva. I què fa? Es posa a la recerca de la veritat. Quina és la veri-
tat que ha de seguir, és demana inquiet? Reflexionant conclou:

-La veritat la té en gran mesura aquell esperit que és sòlid, segur, in-
tel·ligent, perspicaç. Aquell esperit que es planteja la vida i tot el que ella 
comporta, amb una gran profunditat fugint de tot allò que és banal, superficial, 
de poc pes.

-La veritat la té en gran mesura aquell esperit que és benèvol, humani-
tari,  tranquil. La veritat tomba cap a la bondat i no cap a la maldat, s’inclina 
cap a la tranquil·litat i l’equilibri, i no cap a la tensió, la grisor o la fosca que 
tot ho ennuvola.

-La veritat la té, segueix reflexionant, qui és savi segons el criteri de 
Déu, qui amb la seva mirada ho penetra tot, i amb el seu cor ho neteja tot. 
Aquell que fuig de tota brutícia i passa la vida sembrant somriures i pau.

L’evangeli de Mateu concreta encara més aquesta visió indicant que és 
savi i  intel·ligent, tot aquell que acull el criteri i la voluntat de Déu:  Veniu a 
mi qui doneu de menjar i de beure a l’afamat i assedegat. Veniu, qui acolliu 
el foraster i l’estrany. Veniu, qui vestiu el despullat, qui acompanyeu el malalt, 
qui integreu el marginat. Que al Cel sia M. B.

El Senyor, no diu:
Busqueu la veritat en el caos!
Qui la busca en el caos,
de tant enfangar-se en ell
queda ferit pel mateix caos.
Troba la veritat
qui no abandona
ni la saviesa,
 ni la instrucció,
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ni la intel·ligència.
La troba,
qui busca la unitat,
qui es fa en la bellesa,
qui s’arrecera a prop de Déu.

D’AQUÍ DOS DIES ENS TORNAREM A VEURE
F.A.

F.A., dies abans de la seva mort, va voler confessar-se, combregar i 
rebre el sagrament de la Unció, com fan alguns altres. La seva confessió va 
ser sincera i creient. El profeta Ezequiel (18,21-28), exclama: Quan el peca-
dor demana perdó, el Senyor no li té en compte cap de les seves faltes. Sols li 
té en conte el bé que ha fet, i per açò viurà.

Escoltant a la seva esposa i filla, notava que les dues eren una mostra 
del que Déu fa amb nosaltres. Déu, com han fet elles,  sols remarca el bé 
d’aquella persona amb qui ha tingut i té un tracte d’amistat. De F.A., m’asse-
nyalaven coses ben dignes d’elogi: Sempre ha estat per nosaltres una persona 
alegre, coratjosa, positiva, amb un somrís a la cara,... Un pare, em deia la 
filla, que al final de la seva vida veient com  plorava, m’animava dient: -Per 
què plores si d’aquí a dos dies ens tornarem a veure.
 Morir amb aquesta pau i confiança és un goig. Transmet i crea una 
enveja sana. Tots voldríem morir amb pau al cor i confiant en Déu. El salm 
129 prega: Si tinguessis en compte les culpes, Senyor, qui es podria sostenir? 
Però és molt vostre perdonar i això ens infon respecte.
 Un prevere valencià, ex formador del Seminari, i avui ja major, un dia, 
conversant amb ell, em va mostrar un llibre que llegia. Tenia ganes d’accen-
tuar-me el seu títol: Deixeu que Déu sigui Déu! I em repetia mirant-me amb 
cordialitat: Deixa que Déu sigui Déu. Tan sols ell és Déu. Nosaltres, i m’ho 
deia inclinant el cap, intentem millorar cada dia un poc més. Nosaltres no som 
déus!.
 Intentar millorar cada dia més, ha de ser el nostre deure, el nostre 
desig. L’evangeli (Mt 5,20-26) insisteix: Jo us dic que heu de ser més justos 
del que ho són els fariseus. Els fariseus creien que com ells, ningú! Ells ho 
feien tot bé. Els altres, només els altres, eren persones carregades de misèries.
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Si recordes que el teu germà
té alguna cosa contra tu,
vés a demanar-li perdó.

Cada vespre,
cloent els llavis
i començant la pregària,
demano perdó.
Qui davant Déu
reconeix la seva feblesa,
a la vora de Déu 
recull plenitud. 
Déu aboca sobre ell
el seu amor “entranyable”.

DÉU ENS CRIDA A TOTS BONDADOSAMENT
C.M.

Passen per la creu tots aquells que en ells, Déu es manifesta, Déu en 
pren possessió. Així comença el capítol 42 del llibre d’Isaïes: Aquí teniu el 
meu servent, de qui he pres possessió, en qui s’ha complagut la meva ànima. 
Déu pren possessió i s’hi complau, com diu Isaïes: 

1. En tots aquells que viuen l’Evangeli arreu. Que el viuen a ca seva, 
entre la seva parella i fills. Que el viuen i l’escampen entre amics i amigues. 
Que el viuen, com aquell que no fa res, allà on fan feina o festa, allà on com-
parteixen amb altres una mateixa fe i una mateixa pregària. 

2. Déu es complau, s’hi troba bé, en tots els qui fan i callen, que no 
criden ni alcen la veu, ... Déu pren possessió de tots aquells que les seves pa-
raules són humils i silencioses; que no pidolen atenció en res que els sigui 
extern a ells mateixos (vestits, joies, figura física, ...). Sols els interessa escam-
par el que porten al cor, el que viuen i creuen, el que hi dediquen temps i es-
forç.
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A tots ells Déu els crida bondadosament i els agafa de la mà. A tots ells 
Déu els configura, els fa imatge seva, els tria perquè siguin llum a favor de 
molts. 

A tots ells Déu els escull, els fa els portadors de la seva Paraula i Pre-
sència. A tots ells Déu els concedeix unes capacitats especials perquè ens 
despertin i ens facin veure com hem de viure, com hem d’encarar cada mo-
ment.

La pregària a favor de C.M., ens convida a donar de cor gràcies a Déu 
per tots els qui, com ella, passen a prop nostre i ens fan un bé immens sense 
fer gens de renou. 

C.M. que va viure tots aquests moments de creu, de silenci i  d’esfon-
drament físic, confiant en Déu, confiant amb la seva abraçada, desitjava sentir 
la cançó del Duo Dinámico “Resistiré”, que l’havia convertida, com ens deia 
el seu espòs, en el seu himne personal. Jo crec que és perquè en ella, hi trobava 
coratge i força evangèlica:

Cuando pierda todas las partidas 
Cuando duerma con la soledad 
Cuando se me cierren las salidas 
Y la noche no me deje en paz.
Cuando sienta miedo del silencio 
Cuando cueste mantenerme en pie 
Cuando se rebelen los recuerdos 
Y me pongan contra la pared.
Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer la piel 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla, 
Pero siempre sigue en pie, …
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GESÙ, SIGNORE, RICEVI IL MIO SPIRITO
G.G.

Stefano, morendo, pregava: Gesù, Signore, ricevi il mio spirito. Oggi 
ci riuniamo per pregare insieme Dio perché riceva anche la vita, l’anima di 
G.G. Gli domandiamo anche, come fece Stefano per i suoi assassini, di non 
giudicare le sue mancanze, i suoi peccati.

Mettere nelle mani di Dio la vita di G.G., domandargli di non tenere 
in conto le sue mancanze, vuol dire essere convinti che anche noi dobbiamo 
ricordare solo le sue virtù. Tutta la positività da lei vissuta perché, tenendola 
presente, possa formare parte anche della nostra vita.

I nostri peccati sono nelle mani misericordiose di Dio, e nelle nostre 
mani deve rimanere tutta la parte positiva di G.G.

Prodigarci a favore degli altri è una virtù evangelica vissuta da questa 
nostra sorella. La celebrazione di oggi ci ricorda che anche ciascuno di noi 
deve mettersi  al servizio degli altri. E questo vuol dire riuscire ad essere loro 
utili. La nostra vita è utile e gradita a Dio se la dedichiamo agli altri. Dio 
accoglie sempre quella vita che, come dice il Salmo 30, ricerca lo splendore 
dello sguardo degli altri, che traspare negli occhi di chi ci sta accanto. Ab-
biamo mai prestato veramente attenzione a quello che comunicano gli occhi 
del nostro compagno/a, dei figli, degli amici…? Certamente ci dicono che 
hanno bisogno di noi per stare loro accanto, per seguirli, ascoltarli, compren-
derli. Guardiamo sempre negli occhi le persone a noi più vicine non solo per 
arricchirli della nostra presenza, ma anche per imparare a guardare gli occhi 
dei più poveri, dei malati, di chi soffre, di chi muore…Come sarebbe migliore 
il mondo se fossimo capaci di guardarci negli occhi e di soddisfare, per quanto 
possibile, la richiesta inespressa in essi contenuta!

Quando G.G. faceva lunghe camminate per Minorca, isola che amava 
da tanto tempo, e non poche volte accompagnata dalle sue amiche, certamente 
viveva questa necessità comune a  ciascuno di noi, di vedere come la bellezza 
del paesaggio ci parla della bellezza del Creatore, come l’aria fresca che ci 
entra nei polmoni ci regala il gusto della freschezza a cui tutti aspiriamo nella 
vita. Bellezza, freschezza, compagnia, pace, silenzio…non sono queste carat-
teristiche, che viviamo in qualunque passeggiata, segni evidenti della bellezza 
totale che si trova solo in Dio? Della freschezza totale che vive chi agisce 
seguendo la Parola di Dio? Della pienezza totale che prova chi si sente accom-
pagnato da Dio? Della pace totale che vive chi sa di essere nelle mani di Dio? 
Del silenzio totale di cui gode chi, trovandosi in Dio, si accorge che la cosa 
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più grande che viviamo non è la parola né la scienza, ma è il silenzio frutto 
della scoperta del mistero che ci avvolge completamente?

E’ veramente cosa buona e giusta,
nostro devere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria, o Signore,
e soprattuto esaltarti in questo tempo
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.

SERÀ LA MORT EL GRAN SALT A LA VIDA?
F.B.

Adonem-nos d’algunes actituds de Jesús que, els qui creiem en ell, hem 
de cuidar:

-A Jesús li agrada conversar. Jesús conversa amb els d’Emaús, amb els 
apòstols,  amb amics i enemics. Convé conversar, convé mirar-nos cara a cara. 
Convé, a partir dels  incidents que vivim, conversar i aprendre. Tot allò que 
ens passa ens ajuda a educar-nos i a formar criteri. 

-Els d’Emaús, conversant amb Jesús, descobreixen pas a pas, que la seva 
conversa els obre els ulls. La saviesa de Jesús no és la dels sabuts en normes 
i lleis, en ciència o altres coses. La saviesa de Jesús els desperta a la realitat 
del que viuen. Ells diran: No sentíem inflamar-se els nostres cors mentre ell 
ens parlava? Convé creure que, quan intentem conversar amb to seriós, quan 
encaixem seriosament les diverses circumstàncies de la vida, l’Esperit de Déu, 
ens acompanya. Acompanya la nostra reflexió i acompanya el nostre aprenen-
tatge. Conversar amb Jesús,  resar, no és sols xerrar per dir-li coses encara que 
siguin interessants. Resar és dir-li: Confio que m’acompanyis en tot allò que 
poso a les teves mans. En mans de Déu posem la vida de  F.B., i confiem que 
Déu ens acompanya front el nostre dol i el nostre aprenentatge diari. 

-Com els d’Emaús, qui es sent de ver acompanyat per Jesús un dia es troba 
amb ell a la taula de l’Eucaristia. I a la Taula de l’Eucaristia, com a qualsevol 
altra taula de casa  nostra, hem d’estar atents a les persones amb qui compar-
tim i a la paraula que escoltem. Fixem-nos sempre amb la gent que ens acom-
panya. Escoltant la Paraula de Jesús, descobrim que l’important no és saber, 
l’important és ser persona, l’important és acompanyar, l’important és conver-
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sar, obrir-se, estimar, donar importància als altres. I compartint el Cos i la 
Sang de Jesús entenguem que una vida que té sentit és sols una vida entregada 
als altres. 

-Sí, els d’Emaús deien: No és ver que els nostres cors s’inflamaven mentre 
ens parlava pel camí? No, no acompanyem per engrandir i accentuar ni el 
dolor, ni la pèrdua, tot i que sentim dolor i pèrdua. Acompanyem per accentuar 
l’esperança i el consol que sempre ens dóna la fe. Quina sort tenir fe!

-I, finalment, recordem el clam, el crit, el missatge dels dos deixebles que 
anant cap a Emaús transmeten als onze apòstols reunits: Realment el Senyor 
ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó!  Que aquest clam ens desperti i ens faci  
viure i aprofundir la fe. I amb coratge vulguem ser proclamadors d’esperança 
front la pèrdua d’una persona estimada, i tantes que possiblement vivim dia 
rere dia.

Que mai l’esperança ens deixi!  Com cantava a plena veu Raimon, és per 
la vida i no per la mort que s’ha fet l’home.

Senyor,
no desitjo la mort,
el que desitjo és la vida.
Serà la mort,
el gran salt a la vida?

DE DÉU VENIM, AMB DÉU VIVIM,  
I CAP A DÉU ANEM!

J.Mª. F.
 Jesús cuida ses seves relacions familiars. Escolta els pares, visita a la 
seva cosina Elisabet, viu amb la seva mare els moments  més importants de la 
seva vida.
 I viu aquestes relacions, des de la més absoluta familiaritat: Déu, 
és el seu únic Pare. Res entén, res viu, sinó és des de Déu. La vida de Jesús 
no és sols un missatge sobre Déu. Implica també una nova manera de re-
lacionar-se entre les persones, radical i totalment nova. Les formes de re-
lació que molts emprem normalment, a ell no el serveixen. Ser pare, ser 
mare, ser fill o filla, no ve determinat per la sang sinó per la capacitat de 
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veure en els altres Déu present, la seva Paraula, la seva Presència, el seu 
desig.
 Entre nosaltres, el lligam més fort no és ni la carn ni la sang, no és ni 
la llengua ni el país, no és ni la simpatia ni l’interès,... El lligam més fort és la 
fraternitat que vivim perquè Déu és el nostre Pare. Ell és la raó del nostre inici,  
la raó de la nostra vida, la raó del nostre final: La meva mare i els meus fami-
liars són aquests que escolten la Paraula de Déu i la compleixen, la viuen.
 J.Mª, acompanyat sempre de la seva esposa fidel, amiga, i generosa 
totalment amb ell, en vida ens ha ensenyat que el nostre referent és Déu. Cons-
tantment ens ha parlat del Monestir de Poblet, de les seves vivències entre 
aquells monjos que ell estimava tant. Constantment ha celebrat la seva fe entre 
nosaltres en aquest últim temps.
 La seva absència física ens comunica quin és el bessó de la seva vida: 
He estimat la meva família, però, en el fons, la meva família, la meva mare, 
els meus germans, la meva esposa, els meus fills, ...  són tots aquells que es-
colten la Paraula de Déu i la compleixen.
 Que la seva absència ens parli a tots del nostre inici i del nostre destí. 
De Déu venim, en Déu vivim, cap a Déu anem. Sols Déu és el nostre absolut.

Senyor, 
som ara sols aprenents
del goig de la vida?
som ara sols  aprenents
dels tresors de la vida?
som ara sols aprenents 
de la realitat de la vida?

L’IMPORTANT NO ÉS EL COS, ÉS L’INTE-
RIOR

I.C.

Viure és disposar de temps. Temps per néixer i morir, temps per fer i 
desfer, temps per plorar i perdonar, temps per riure i per donar gràcies, temps 
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per saber,  creure, confiar,  rectificar, cantar, moure’s...  I.C. va tenir temps, en 
la seva curta vida, per jugar i xalar, per fer amics, per estimar, per escampar 
simpatia,  per crear caliu familiar, per ser fill, nét, cosí, germà, nebot, company 
de curs, alumne... 

Quan algú mor essent jove, molt jove, aprofitem el temps per a desco-
brir el que realment és important. Què sincer i què profund va ser el diàleg que 
vaig viure amb els pares d’I.C. Sempre recordaré les paraules que em comu-
nicà el seu pare veient el seu fill inconscient a Son Espases, Hospital de Palma: 
No, aquest no és el nostre fill. Això és el seu cos. El nostre fill és vida, felicitat, 
simpatia, vitalitat,... En aquests moments descobreixo valors que tenia com 
immunitzats. Reconec que l’important no és tant el cos com l’interior. 

Els qui sentim la seva mort aprenem i assimilem. Aprenem, comentà-
vem junts amb els pares i familiars, que la vida no és un joc banal. Que hem 
d’aprofitar el temps estimant i compartint alegries i penes, silencis,  abraçades 
i besades, tocs d’ànim a l’espatlla, pregàries...  Quin valor tenen es petits de-
talls!: Veure peuades d’un fill que embruten es blanc de la calç; veure tova-
lloles d’un fill tirades a terra, ... Detalls, petits detalls que omplen de vida 
qualsevol cor de pare i mare, de germà i germana, d’avi i àvia.

Quan plorem la mort d’un fill, ens adonem del  poc  pes que té el que 
possiblement en alguns moments li hem donat tanta importància, i el molt que 
pesa el que ens ha passat quasi bé desapercebut: un somrís, una bona paraula, 
una mà que ens acompanya i ens dóna consol, una mirada que ens ha arribat 
al cor...

La vida es transforma. La vida passa de la terra al cel, de tractar as-
sumptes de més o manco calat, a viure el sentit profund de tot. La vida passa 
de les nostres mans, i de les mans de pares i familiars, a les mans de Déu.

Senyor,
El meu cor fet per estimar
té sentit.
El meu seny fet per clarificar
té sentit.
El meu cos fet per dialogar,
té sentit.
El misteri que em dignifica
té sentit.
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L’alegria que em ressuscita
té sentit.
El dolor que em purifica
 té sentit.

 

FELIÇOS ELS POBRES EN L’ESPERIT
A.C.

Avui celebrem la festa de st. Lluc. Lluc significa lluminós. Deriva del llatí: 
luce, que vol dir llum. Les persones davant la mort cerquem llum, veritat ... 

St. Lluc era metge. Un metge molt estimat com tots els qui ho són no per 
professió sinó per vocació. En aquest últim temps, A.C. ha visitat metges amb 
freqüència. Sempre és convenient  que els cerquem  quan la nostra salut física, 
psíquica o mental ens falla. Però és totalment necessari visitar-los, cercar els 
metges de l’esperit, com diu st. Pau a Timoteu, quan, desanimats, anem man-
cats de coratge per proclamar l’evangeli arreu. 

L’evangeli que va escriure Lluc és qualificat com l’evangeli del pobres. 
Lluc va recollir aquestes paraules de Jesús: Quan entreu a una casa cureu als 
malalts que hi hagi i digueu a la gent que hi ha en ella: El Regne de Déu és a 
prop vostre. L’amor de Déu no té límits.

En tots els qui estimen amb delicadesa especial als qui viuen mancats de 
salut, el Regne de Déu és present.

Donem gràcies a les famílies i persones concretes  que cuiden a casa  seva 
a qui en té necessitat. Cuidant-los, demostren que el Regne de Déu és a prop. 

Que la mort d’A.C., viscuda el dia de st. Lluc, ens doni la Pau que Jesús 
desitja a tothom. Ens faci adonar-nos de la sort que tenim d’haver rebut el 
regal de la fe. De la fe que ens diu: Feliços els misericordiosos, els compas-
sius, els pobres en l’esperit,... d’ells és el Regne del Cel. 

Senyor,
quan el meu cor deixi d’estimar,
quan el meu seny deixi de clarificar
quan el meu cos deixi de dialogar,
quan en la meva última exhalació
 em fineixi el plaer de la creació, ...
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doneu-me el do preeminent
d’un viure més excel·lent!

OH MORT, ON ÉS LA TEVA VICTÒRIA?
M.T.

Com un dia experimentà Sòcrates, un dels filòsofs grecs més impor-
tants del segle V abans de Crist: No sabem res, no sabem quasi bé res de res. 
Almanco no sabem quasi res de tot el que és important i, en el fons, ens inte-
ressa saber. 

M.T., es demanava: Per què he de morir als 70 anys quan avui no pocs 
viuen fins els vuitanta, noranta o cent? Per què he de morir quan en aquest 
moment el meu ritme de vida és més tranquil i no tinc preocupacions directes 
amb feines, educació de fills, planejar el futur...? A mesura que ens tornem 
majors, ens demanem amb més freqüència: Per què he fet algunes coses si, a 
hores d’ara, sento que he de demanar perdó? ... I davant el que ens demanem:

-Uns declaren que no creuen en res o diuen que passen de plantejar-se 
coses importants. S’aferren al que tenen i viuen el moment present com si 
aquest fos etern. 

-Uns altres acullen amb resignació les seves circumstàncies i, alguns 
d’ells, van adoptant una actitud negativa. Per a ells, resulta que la vida és 
absurda perquè no els dóna oportunitat a escollir-la tal com volen, ni els 
dóna, tampoc, oportunitat de morir tal com voldrien. 

-Hi ha qui tot ho viu des de la fe i repeteix en el seu interior: Mentre 
vivim som del Senyor i quan morim som del Senyor.

M.T. desitjà la presència d’un capellà per a poder confessar-se. Valoro 
el pes del seu desig. El seu desig demostrà que era i es sentia cristià. Que re-
coneixia que no sols havia de demanar perdó als seus més íntims, sinó també 
a l’Església per les vegades que no va viure amb prou rectitud el Baptisme.

Amb M.T. varem ser companys d’aula al Col·legi dels salesians a Ciu-
tadella, Menorca. Quan, per circumstàncies -i no és ni el primer ni el segon- he 
de celebrar l’Eucaristia per un company difunt, em surt del cor dir: Senyor, per 
què crideu a ell i a mi no? I poso la meva pregunta a les seves mans. Mes, no 
quedaria content si no intentés trobar una resposta. I la meva, és: Visc, perquè 
la vida no està en les meves mans sinó en les de Déu. Perquè encara no ha 
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arribat la meva hora de descansar. Perquè encara he d’intentar fer feina a 
favor d’aconseguir que no amaguem ni passem dels grans interrogants que la 
vida ens presenta. Visc perquè encara som cridat a acompanyar a fer aquest 
procés a uns altres i a fer-me’l més, molt més a mi mateix. Visc, perquè encara 
em queda molt per a purificar-me personalment.

Tots hem de respondre, cada vegada que participem a un Funeral o a 
unes exèquies: Per què mor ell/a i no jo? Si visc, què espera el Senyor de la 
meva vida?

Oh mort! On és la teva victòria?
Et portem a flor de pell
però no ens penetres l’interior.
Tu creixes mentre ens decreixes.
Decreixent, et sentim més present
i a la vegada més absent.
On és la teva victòria?
On és el teu trofeu?
Oh mort! On és el teu poder?
Com més present et fas,
més m’allibero de tu.

VI UNA PUERTA ABIERTA EN EL CIELO
P.R.

El evangelio de Juan nos anuncia: Vi una puerta abierta en el cielo. Y 
des de ella alguien me dijo: Sube, te haré conocer los hechos que ahora vi-
virás. ¿Cuáles son los hechos, las realidades que a partir de hoy vivirá P.R.? 
Personalmente deseo que fuese la  vida en Dios.

Me acuerdo perfectamente del día de su boda hace solamente dos años. 
Los diálogos que mantuvimos fueron sinceros. Diálogos sostenidos por aque-
lla chispa agradable que hace que pronto la distancia se acorte y que surja 
amistad entre nosotros. Las vivencias agradables que vivimos siempre las 
recordamos.

Hablando con la esposa de P.R., me dijo: Quisiera que la misa funeral 
no fuera triste. Que tus palabras hablaran de la alegría y de la paz que todos 
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debemos vivir siempre y más cuando afrontamos algo que hiere fuertemente 
nuestro interior. Y me dijo algo que para mi refleja claramente el amor que 
vivieron juntos: P.R. me ha enseñado a ser positiva en la vida. Y debo serlo, 
pensando en él y en bien de nuestra hija”. Nunca debe faltar la mirada efec-
tiva frente a todo cuanto la vida nos da. 

En el Diario Menorca, J.J. habla así de P.R.: Fue un aficionado del 
futbol, un aficionado ejemplar. Supo ser del Atlètic en los años más duros y 
complicados en el feudo bermellón y en una de las peores etapas del Ma-
llorca. Y ahí estuvo, con el tambor, ataviado del color rojo de sus amores, 
animando sin cesar. Descansa en paz y no pares de animar, P.R.

Vivimos cielo cuando sabemos vivir positivamente. Y vivimos en el 
Cielo cuando reconocemos y sentimos que Dios es la paz que contantemente 
buscamos. No hay mayor cielo en nuestra vida que sentir la paz y el amor de 
Dios.

Del Señor tu Dios
son los cielos
y los cielos de los cielos.
De Él es la tierra
y todo lo que en ella hay.
Vive y reposa
en el país del Señor.
Él te abrirá las puertas
de la fertilidad eterna.
Tu heredad es el Señor.
De ti se prendó el Señor.
Mantente en el Señor!

QUÈ HAS FET DEL TEU GERMÀ?
A.P.

Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova”, ens crida l’evangeli. I quina és 
la Bona Nova?: Estimeu Déu i estimeu als altres! No hi ha altra raó més gran 
que: Estimar! Fer el bé! Servir humilment!
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 Per a servir, l’evangeli ens recorda que Jesús ens crida un per un, i ens 
crida pel nostre  nom. Els primers cridats, foren: Simó, Andreu, Jaume, Joan, 
... Més tard: Felip, Mateu, Marta, Maria, Magdalena, Pau, Titus, Joan,.. Avui, 
som molts els cridats: Annita, Magdalena, René, Agustí, Maite, Martina, jo 
mateix, molts!
 Titus, deixeble de Pau,  deixa constància de quina és la Bona Nova: En 
Jesús, ja s’ha revelat la Bona Nova. Bona Nova que no té altra intenció més 
que trobar la salvació, la salut integral a favor de tots. I explicita en què con-
sisteix el seu contingut: Abandonar la impietat i viure una vida de sobrietat, 
de justícia i de pietat (2,12).

A.P., com molts d’altres, un dia es va sentir cridat per Déu per a ser 
teofania  seva. I què va fer? Va fer com fan tants i tantes, però, posant-hi 
ganes, il·lusió, temps. Va viure entre imperfeccions com tots. Però, ... va 
aprendre d’elles, i les va acceptar demanant  perdó. 
 Sempre li agrairé l’enteresa amb que va encaixar la mort del seu fill; 
la vivència del seu compromís en el transcurs polític de la nostra societat; la 
responsabilitat amb que serví i estimà l’Església i la Parròquia de st. Esteve 
en totes les seves etapes i diferents rectors: el campament d’estiu, el servei a 
l’altar, lector de la Paraula de Déu, hores i hores de presència perquè la Par-
ròquia estès oberta sempre, fidel a la pregària i a la  missa diària, agraït per 
poder combregar a casa seva quan ja no podia ni arribar a la Parròquia, 
desitjós de rebre la Unció dels malalts, ....

Visquem els anys que visquem, 44 com el seu fill, 86 com ell, dia rere 
dia la nostra vida ha de ser un constant aprenentatge de l’amor i del bé. 
 Al final de la nostra vida ens trobarem davant Déu. L’únic que comp-
tarà davant d’ell, és si hem estimat o no, si hem ajudat o no a construir una 
societat i una Església millor. 

Al·leluia,
ha ressuscitat
com ho havia dit!
Dona, per què plores?
Vés! Troba els germans,
digui’ls-hi:
Torno al meu Pare
que és el vostre. 



127

Torno al meu Déu,
que és el vostre!
Al·leluia, Al·leluia!

AL·LELUIA! AL·LELUIA! AL·LELUIA!
F.M.

El dia en què Jesús va ser presentat al Temple, Simeó i Anna descobrei-
xen qui és Jesús.  Jesús és la llum, el guia, el camí, la veritat! A partir d’aquest 
evangeli tinc present que també un dia els pares i els padrins van presentar F.M. 
al temple. I quan damunt el seu cap el prevere li tirà aigua dient: Jo et batiï en 
el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, tots els qui eren presents s’adonaren 
de la seva dignitat. Amb ell, com en qualsevol altra persona, hi descobrien la 
presència de Déu.
 F.M. ha estimat Déu sempre. No sé com devia ser la seva vida de solter, 
però segur que va néixer a dins del cor d’una família que fent feina al camp, 
mirava constantment el cel. I Déu se li va fer present constantment. Per això es 
va casar demanant explícitament la presència de Déu en la seva vida de parella; 
per això va batejar a tots els seus fills i als va dur a catequesi, i els va acompa-
nyar perquè aprenguessin a trepitjar la Parròquia i celebrar l’Eucaristia. 
 Durant anys F.M. ha estat el jardiner de la Parròquia de st. Esteve. Ser 
el jardiner d’aquesta Parròquia és prendre l’encàrrec  de ben acollir a tots els qui 
en ella hi entren per qualsevol motiu. Entrar i veure ben cuidat el jardí amb la 
seva gespa, els seus ramells, les seves oliveres, és com regalar el primer som-
riure, el primer bon dia.
 Avui retinc que hi ha mirades que són especials. Són aquelles que han 
après a descobrir la bellesa que hi ha en tot. La bellesa que hi ha quan un mira 
el cel i la terra; la bellesa que hi ha en la sortida i en la posta del sol; la bellesa 
que hi ha en una nit de lluna plena o en un dia grisós i plujós; la bellesa que 
hi ha en una parella que intenta que Déu sigui de ver el centre de la seva fa-
mília. Belleses, totes aquestes i més, que gaudia F.M. des del seu hort i des de 
qualsevol espai on es trobava.
 Hi ha mirades que són especials. Són aquells que a força de pregar i 
mirar Jesús al Sagrari, que a força de celebrar l’Eucaristia, descobreixen la 
dignitat que té una esposa, que tenen els fills (sis, en el seu  cas), que tenen els 
néts (devuit, en el seu cas). 
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 Que visqui eternament amb Déu F.M. que tot ho va perdonar, que tot 
ho va excusar, i que sempre va esperar que la mirada de Déu de cap a ell fos 
també una mirada  bondadosa i amiga.

Els digué:
Pau a vosaltres!
Rebeu l’Esperit!
No sigueu incrèduls!
Feliç qui creurà
sense haver vist!
Empeltats de Crist
pel voler de Crist,
ressuscitarem!!!
Al·leluia! Al·leluia! Al·leluia!
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3. SELECCIÓ DE POEMES
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PER QUÈ TANTES PARAULES

Per què tantes paraules
si el llenguatge del món és
blanc
com la flor de l’ametller;
blau
com el llarg mantell del cel;
verd
com l’herba que hi ha en els prats;
marró
com la terra que omple els camps;
vermell
com el fruit dels cireres;
negre
com la foscor de la nit...
per a què tantes paraules
si els humans ens expressem
amb silencis i abraçades,
amb rareses i besades,
amb somriures i plorades,
amb ganyotes i colzades,
amb caliu, fredor i mirades.
per a què tantes paraules!
no n’hi ha prou en contemplar
el vermell, el blau i el verd?
No n’hi ha prou en les besades,
amb el caliu i les colzades?
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JESÚS L’AMIC PROPER
Sal 5, 2:
Escolteu, Jahvé, les meves paraules,
acolliu el meu anhel.

Pregar és...
voler trobar el sentit
profund de cada cosa.
És voler anar endins,
fer un llarg alè
i contemplar esbalaït
la formosor d’una rosa,
la força dels instints,
l’alegria de l’ésser.

Pregar és...
escoltar la música del cant
que sorgeix de l’interior.
És no ser superficials,
és voler, amb ganes, fondejar,
i veure com n’és d’exultant,
aquella dolça serenor
que, existint en els fondals,
ens dóna goig festejar.

Pregar és
voler, de cor, mantenir
una gran delicadesa.
És cultivar la mirada,
el concepte, l’esma, l’acte,
i voler, així, ascendir, 
hissar en risc la vivesa,
enllà de tacte, oïda,
lla de gust, vista, olfacte.
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UN JO OBERT, ENFUGIT
Salm 14, 1-2:
Els insensats pensen dintre seu:
Déu no és res.

Senyor, us he de trobar,
us vull trobar,
heu d’existir!
Sinó, com tindria res sentit?
La vostra presència
ens és esglai.
El seu esglai ens ve
per ésser Vós l’Infinit!
La vostra presència
 ens és foscor.
La seva foscor ens ve
per ésser jo el finit!
Com pot el meu jo menut
abraçar el recorregut
de la vostra infinitud?
Res del que és finit
em serveix com a massa.
La meva intel·ligència
i tot allò que és ciència,
em resulta en excés esquifit.
És com si el clot d’una bassa
volgués, amb impaciència,
abastar, oh innocència!
tants dolls en el seu cup petit.
Sols la mudesa,
el despullament,
m’atansa a Vós.
Sols la despresa,
l’alliberament, m’apropa a Vós.
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L’ALEGRIA

És senzill somriure d’infant
desinteressat, gratuït;
és l’esclat d’un bell cant
que aixeca l’esperit.

És la sang que brota en les venes
del jove i de l’adolescent;
és temporal que de roques fa arenes
i que té la força del vent.

És l’equilibri d’un home madur
que t’ofereix confiança;
és fer camí, amb pas sempre segur,
tenint per meta l’esperança.

És la cara que plena de rues,
ens traspua serenor;
és com l’arbre que, buit de fulles,
deixa pas a la claror.

És vida que no vol la mort, 
és constant respiració;
és el batec d’un cor fort 
ple d’esperit i animació.

És silenci i pau interior,
és virtut que contagia;
és gràcia, és do d’amor,
és la mateixa alegria.

 Si som capaços de recobrar-nos, de refer-nos ran d’un senzill somriure 
d’infant, de la força dels joves, de l’equilibri d’un home madur, d’una cara 
plena de rues, ... plens de goig, Senyor, els meus llavis i la vida recobrada, us 
aclamaran enmig dels cants. (Sl, 71 21-23)
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QUÈ ENS HA SUCCEÏT?
Salm 104
Beneeix Jahvé, ànima meva.
Jahvé, Déu meu, que en sou de gran!

L’harmonia existia al començament,
home i dona eren germans.
Preciós el cel i el firmament; 
el sol i les estrelles, gegants!

El món era plaent, tot era nou.
l’aire sà inflava els pulmons.
Sols natura i vent feien renou.
La mar neta, regalava fons.

La terra era un gran jardí.
El seu arquitecte, Déu Creador.
Hi havia nit, hi havia matí.
Per tot guaitava l’horitzó.

Tranquils els ocells volaven,
tot l’espai era per ells;
piulaven, cantaven, xiulaven;
altituds i planúries, els seus moixells.

L’home just engendrat
era mirall del Diví,
amo i senyor del creat.
Esplaiar-se, el seu destí.

L’harmonia existia al començament!
Però,... què ens ha succeït?
Què és el que hem anat fent?
Per què el món de mal hem farcit?
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Orgull, egoisme, poder...
forces totes destructives
ens han envaït ben de ple
fent les persones altives.

Hem creat amos i esclaus,
ja no ens sentim germans,
hem anat espantant les aus,
el mar i l’aire no són sans.

La bellesa destrossem!!!
La natura envaïm
i ves, de tantes coses ja passem,
que ni admirem, ni som, ni sentim.
Vivim dins espais limitats,
la pesseta és el concret,
i l’esperit, ben engabiat,
gemega insatisfet.

Lliure era l’home a l’inici
i donat a la contemplació. 
Hem caigut a un precipici
i vivim dins una presó.

VIURE AIXÍ JA NO PODEM.
ENS HEM D’UNIR FENT FRONT COMÚ.
SEGUR QUE MOLTS SEREM.
COMENÇAM JA, JO I TU?



137

T’OFERESC ELS MEUS BUITS

Salm 109, 30-31
Donaré gràcies a Jahvé tant com pugui
El lloaré enmig d’una gran gentada,
Perquè s’ha fet el defensor del desvalgut,
I ha salvat dels tribunals la seva vida.

Senyor, t’oferesc els meus buits,
el meus buits són per a Tu,
són, hi són perquè els omplis,
perquè els omplis a voler,
perquè els omplis amb delit.

Els meus buits esperen
ser estimats, acaronats,
esperen reeixir davant la teva
presència i sensibilitat.

Els meus buits esperen
 ser omplerts de Tu,
omplerts de tot allò que et fa ésser
el que ets,
maternitat plena d’afecte,
Maternitat, Paternitat, 
projecció de Tu mateix,
projecció de sentit,
esclat de relació 
i estima inefable.
Paternitat, donació,
vida inexplicable i pronunciada
en una Paraula Encarnada.
Paraula trepitjada i reeixida.
Paraula des de sempre covada
en el teu cor ple de tendresa.
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Els meus buits esperen
ésser el niu de la Paraula
existent abans del temps,
existent en el no res, 
existent en el bull del silenci,
en el bull d’una mancança
cridada a obtenir
forma i cos.

Els meus buits esperen néixer,
esperen la presència fèrtil
del qui ha donat Llum a la història.
Esperen la presència fèrtil
de Jesucrist, de la Paraula.
Esperen la presència
dels sants i dels màrtirs, 
dels homes deixats en els buit, 
abandonats en el “no res”, 
en el “no res” estimat,
en el “no res” salvat 
pel qui és la Paraula.

Senyor, t’oferesc els meus buits,
Els pos a les teves mans,
Mans creadores d’art i vida.

Que els nostres silencis infecunds
siguin per Vós del tot coberts!
Amén.
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ELS ULLS

Salm 123
A Vós que teniu el tron a dalt del cel,
Aixec els meus ulls.
Com l’esclau té els ulls posats
En les mans del seu amo,
Com l’esclava té els ulls
En les mans de la mestressa,
Tenim els ulls en Jahvé, el nostre Déu,
Fins que s’apiadi de nosaltres.

Mirant-nos fixos als ulls,
ulls plens d’intimitat,
un “jo” i un “Tu” reculls,
és amor, és amistat.

Els nostres ulls són, Senyor:

Ulls oberts i lliures,
expressius i brillants;
ulls plens de somriures,
ulls que ploren angoixats.

Ulls que juguen i canten
sense pentagrames ni jocs;
ulls ben trists i que parlen
de temporals i de focs.

Ulls sensibles, infinits,
que traspuen veritats:
ulls clars, avergonyits,
molt sincers i honrats.

Ulls carregats d’una vida
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que en Vós vol ser compartida;
ulls oberts al vostre so,
ulls que tenen cara i cor.

Ulls que us cerquen; cridaners,
apassionats, quiets, domats;
ulls que us cerquen: ben feiners,
crivellares, croats, calmats.

Els nostres ulls són, Senyor:

Ulls dialogants,
ulls de Vós enamorats,
ulls per Vós amants,
ulls amb Vós compenetrats.
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SOM COM EL VOL D’UN OCELL

Com el vol d’un ocell
que davalla
que s’enfila
que s’allunya
que s’atraca.
Tot sol,
decidit,
encisat,
lleuger, 
lliure, 
tranquil.
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EN LA MEVA VIDA HI HA DONS

Sí, quants dons hi ha en la meva vida!

El do de l’olfacte,
del gust i l’oïda,
la vista i el tacte.

El regal de la fe,
la força del viure,
el secret de l’ésser.

El goig del somriure,
l’amorosa amistat, 
l’abast de queviures.

Amar i ésser amat,
Assistir i acollit,
ajudar i ajudat.

Sí, quants dons hi ha en la meva vida!

La llibertat, 
l’esperança,
la caritat, 
la gaubança...

I Vós, oh Déu,
sou dintre meu,
sublim present,
do eminent.
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MENORCA

Estim Menorca: Ciutadella, Alaior, Maó, Ferreries, ...

És petita Menorca, però és molt gran.
I és molt gran, perquè jo que tant l’apreciï
em sembla que cadascun dels seus pujols
s’enfila tan amunt que juga amb els núvols.

Les seves platges són galanes catifes
d’arena molt blanca, grans i petites, 
que compenetrades amb el bes del mar,
es fan infinites. La blavor de l’aigua,
just al seu final, rep el tint de les boires:
Macarella, cala’n Turqueta, la Vall,
Cala Mitjana, Trebaluja, son Bou, ...

El seu pla s’enfila humil en el rocam
del Toro, santa Àgueda, son Telm, s’Enclusa, ...
i es buida presumptuós en el barranc
d’Algendar i canals Salat i dets Horts.

És encisador moure’ns i passejar-nos
entremig d’espècies diverses de plantes
i arbres: sivines, ullastres, abatzers, ...;
entremig d’aus: la fotja, el rascló, la cega, ...;
entremig d’insectes: l’aranya, el llagost, ...;
entremig de cases de lloc: s’Aranjassa,
es Canaló, es Molí de baix, són Pruna, ...

Els pobles menorquins conserven el blanc
pur de la calç en el seu mur de marès.
I els vents, senyors prepotents dels seus carrers,
criden molt sols en les seves nits de festa.
Ciutadella, Mercadal, Maó, Fornells,
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Ferreries, Llumaçanes, sant Climent,
sant Lluís, Alaior, Es Castell, Migjorn,
són les seves naus replenes de records
llançades al mar pels avatars del temps,
i avui amarrades en un mateix port.

L’altitud de Menorca a tots ens defuig.
Mirant amunt juga amb el blau del cel
quan el sol s’estén lliure pel seu espai.
I els dies en què el cor es sent ofegat,
l’aire fresc que ens arriba pertot arreu,
ens dibuixa tan tendrament un somrís,
que ens sentim satisfets de ser menorquins.

És petita Menorca, però és molt gran!
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L’AMISTAT
Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com 

jo us he estimat. Jn 15,12

Hi ha res més bell que l’amistat?
R. No!
Què és l’amistat?
R. Dos ulls que ballen la més preciosa de les danses essent el somrís, la 

pau, la serenor, el silenci, el recolzament mutu, la mirada..., els seus instru-
ments musicals.

Vols dir que l’amistat és com la coordinació d’una orquestra i d’uns 
moviments?

R. Vull dir que l’amistat és bellesa, és poesia, és coordinació de sons i de 
silencis.

Vius l’amistat?
R. Jo he nascut per a l’amistat. Sols som, si som amic. Així com el roser 

sols pot fer roses, l’Amor que ens creà sols ens pogué fer per a l’amic, aptes 
per a ser estimats i estimar.

Què és l’amistat? Continua, no t’entenc prou.
R. No t’inquietis. Estima i ho sabràs. L’amic no és un conjunt de paraules. 

Ell és la meva vida, sense ell no té sentit res. Ell és el meu aire, sense ell la 
meva sang no es renova. Ell és el meu camí, sense ell no conec els marges. Ell 
és la meva meta, sense ell no sé cap on vaig. Ell és el meu jo, sense ell no sé 
qui som.

Digues un nom.
R. L’amic no té nom. Sols té nom allò que posseeixo: la casa, els fruits dels 

arbres, l’aigua de la pluja... L’amic és lliure. No és meu. L’amic és..., jo ma-
teix. Jo no som d’ell ni ell és meu. Ell és en mi i jo en ell. Sols et diré que és 
femení com l’amistat, i que és masculí com l’amor.

L’amic és amistat i amor, bellesa d’amor a l’hora?
R. L’amistat sols pot ser bellesa i la bellesa sols pot ser amor. Entre bellesa 

i amor hi ha confusió, com n’hi ha entre l’amistat i l’amor. No es poden sepa-
rar l’un de l’altre. Tot allò que és vertaderament  important és confon, és fon, 
és únic, és sagrat, és... Com t’ho diria?: Diví!
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Què vols dir?
R. Si la pau és gran, la pau és amor. Si el somriure és valuós, el somriure 

és amor. Si la paraula és profitosa, la paraula és amor. L’amor sols viu i és en 
tot el que és magistral: la vida, la natura, el cel, l’amic, Déu... L’amor crea i 
és vida, és cel, és natura, és tast de Déu, és Déu! 

És cert el que us dic sobre l’amistat, sobre els amics i amigues, sobre 
l’Amic? Anem llegint aquestes pàgines i observem el què passa. Tu mateix/a 
decidiràs.

>Mengeu, amics,  beveu, embriagueu-vos d’amor (Càntic dels càntics 5,1)

*Col·labora també tu en aquesta reflexió.  Des de la teva experiència deixa 
constància  del que és per a tu l’amistat:
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AL PRINCIPI  EXISTIA QUI ÉS LA PARAULA 
(Ningú mai ha vist Déu, però tot parla de Déu)

La Paraula era Déu.
I Déu en Ella, 
 engendrà la vida, 
la llum i el firmament,
les aigües de davall el cel,
la terra i la vegetació,
els llumeners que separen els dies, 
els animals alats i els sers vius,
les bèsties de tota casta,
i, com a companys
responsables de tot:
l’home i la dona
units per l’amor!
Tota la creació
parla de Déu!

Mes, en Jesucrist,
en el seu somriure,
en el seu servei,
en el seu parlar,
en el seu amor,
la Paraula es convertí
en Paraula de Déu.
Entre nosaltres,
Ell és la llum vertadera
 que, existint abans de tot,
 tot ho il·lumina,
tot ho salva,
tot ho emplena de sentit.
Ningú mai ha vist Déu,
però tot és PARAULA DE DÉU.
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Diàleg:
>L’Orant: Jesús, per què dónes tanta importància a la paraula?
<Jesús: Perquè la paraula pot ajudar a revelar qui és cadascú, el que 

porta dins, el que va creant o destruint. Perquè pot ajudar a definir i a des-
criure els elements que us envolten, les persones en les quals us identifiqueu, 
el vostre mon interior, la seva forma de ser, els seus projectes, la seva història, 
... La paraula us pot apropar i favorejar la comunicació, pot ajudar-vos a 
crear llaços d’amistat, a expressar l’aliança que feu els uns amb els altres, ... 
La paraula, però, mai revela del tot la realitat. Ella, que no sols pertany a qui 
la pronuncia i a qui l’escolta, és incapaç de ser revelació total. Si oeixes el 
llenguatge de la naturalesa, si t’atures davant la saviesa de tantes persones, 
si observes detingudament el que expressa l’evangeli, aconseguiràs un cert 
concepte de la naturalesa, de tu mateix, dels teus amics i amigues, del meu 
Pare. Però sempre hi restarà el misteri. Jo mateix, les meves paraules i fets, 
són la revelació màxima del Pare. Desconeixent la seva revelació total, la 
PARAULA revelada, jo mateix, em presento davant vosaltres com a camí per 
on transitar. El Pare és gran!
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EL POU DE JACOB  
(Ningú viu en amor si no l’ha trobat primer)

Essent jueu,
per què em demanes aigua
a mi que som samaritana?
Jesús, que sols entén d’amor,
prou descobreix la set d’amor
que arreu passeja aquella dona.
Mirant-la als ulls ben complagut,
 li diu sincer: 
“Perquè desitjo de tot cor
 satisfer el deliri que vius.
Des de fa temps
 t’enfangues constantment
 amb plaers sense amor 
 i busques lapsament
 la frescor d’unes aigües
en brocals desplaents.
Mira’m als ulls! 
Vull que, refent-te en ells, 
t’adonis de la font 
que cerques dia i nit
 desesperadament.
Font que raja aigua viva,
que complau l’esperit
i corre amb gran remor
frescosa i transparent.
Observa el teu entorn:
Res satisfà la set
de l’orfe assedega’t
que refusa el descans
de l’arbre esponerós
 que gratuïtament
 li regala boscatge,
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o de la terra ferma
que li concedeix catre.
Sols la gratuïtat i la fidelitat
condueixen el peregrí assedegat
vers la vena que el pot satisfer totalment”.

Diàleg
 >L’orant: Jesús,per què ens desitges tant?
 <Jesús: Perquè vull provocar fam i set del meu Pare en qualsevol 
ocasió. Fins i tot quan algú cerca repòs vora l’aigua. Tant l’estimo! Com 
desitjo aquests diàlegs sincers! Quan m’adono que algú té set del meu Pare 
valoro aquesta relació cordial i sincera més que la relació que pretén el pas-
tor cercant l’ovella perduda. Sols sacia plenament l’aigua de la Gràcia!: “Si 
algú té set, que vengui a mi; el qui creu en mi, que begui. L’Escriptura diu: 
Del seu interior brollaran rius d’aigua viva” (Jn 7,37). Us desitjo perquè tinc 
una set que no puc deixar de satisfer: “Que ningú s’allunyi de les mans del 
meu Pare!” Desig el meu Pare del tot! I del tot et desitjo a tu a les mans del 
meu Pare!
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DONA, PER QUÈ PLORES? 
(Qui dels llavis de  l’amat sent pronunciar el seu nom, ressuscita)

La corcava la melangia!
Hi anà, i el trobà obert i buit,
negat de fosca i nu de bruit.
Plorant com una magdalena,
perdut l’amat, orfe del tot,
amb Pere i Joan d’hora, hi tornà
desitjant compartir la pena
amb qui sabia l’estimà.
En el seu esperit floria
una aspre queixa: L’han robat!
Lla on era, no l’he trobat.
Patint tant  brutal desventura
se li deixondí l’Escriptura
quan algú li digué: Maria!
Dona, per què plores? Qui cerques?
Puig al Pare, deixa que hi vagi!.
Front el so que prou coneixia:
Rabuni! proferí amb frescor.
Presa d’hàlit i gelosia,
havent ressuscitat l’Amat,
alliberada i sens mesura:
 L’he vist!,  bisava amb to sagrat. 

Diàleg
 >L’orant: El nostre nom en boca de l’amat ens ressuscita l’ànim.  En 
l’amat, el nostre nom ens provoca una sensació especial. Sensació que no 
sorgeix a cap altre circumstància. Per què l’amat té aquest poder en nosal-
tres? Per què la nostra vida ressuscita al seu costat?
 <Jesús: Hi ressuscita, perquè en ell, la vida sent la raó de la seva 
existència. L’amat, els amics, l’amistat són la petja de l’Amic que el cor cerca 
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a hora i a deshora. Sou creats per l’amor de l’Amor, i res és tan vostre, tan 
íntim, com l’amor, com l’amic, com l’amistat. Per què no us satisfà una pa-
raula vil, abjecte,  i per què us recrea una paraula agradable? Per què no us 
satisfà una mirada de menyspreu, i per què sí la que us arriba dolçament al 
cor? Per què no us satisfà una trobada segellada per un adéu amb despit, i 
per què us omple la segellada per un adéu somrient i alegre? Maria ressuscità 
de nou quan sentí dels meus llavis el seu nom perquè el seu amic seguia viu; 
perquè l’amistat que me tenia no moriria mai més; perquè en mi, perquè en 
la nostra trobada, li ressorgia la raó del seu existir: l’amor! Maria, tu mateix, 
qualsevol dels teus, qui sia dels qui ja han passat per aquest món, qui sia dels 
qui encara s’hi passegen, qui sia dels qui hi vindran més tard, sou fruit de 
l’amor del Pare. La vostra felicitat reneix sempre que viviu una experiència 
d’amistat. El cel es torna blau de nou, sempre que algú amb la seva mirada, 
paraula o companyia us tracta amb amor. Entre vosaltres, sols té possibilitat 
de creure en la resurrecció qui creu de veritat que sou fruit de l’amor i que en 
amor s’ha de formar la xarxa de la vostra convivència. Estima, si vols tenir 
futur. Estima, si vols ser feliç ara i sempre! Estima, i tot canviarà! Estima, i 
així descobriràs l’alegria i la força de futur que té l’estimar.
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... Quan Josep es despertà, va fer el que l’àngel del Senyor li havia manat 
i va aprendre a casa la seva esposa. No hi havia tingut relacions conjugals 
quan ella tingué el fill. I Josep li va posar el nom de Jesús (Marc 1, 24-25)

JOSEP NO GOSA NI TOCAR-LA!

Déu és Amor!
On hi ha Déu hi ha amor!
Sols l’Amor és creador!

L’Amor és Vida
i la Vida és Llum!

Amor, Llum i Vida
abracen el món!

Esqueixant el blau del cel,
s’han espargit arreu.
Nadal és la seva matriu!
El seu misteri és pregon!

A Betlem
L’Amor sana el desamor!
La Vida destrona la mort!
La Llum exclou la foscor!

On hi ha Amor, hi ha Vida!
On hi ha Vida, hi ha Déu!
On hi ha Déu, hi ha Llum!

Vida, Déu i Llum
cobreixen Maria.
Entorn de Maria
oneja el silenci
amb aire inquietant.
Silenci sagrat,
gelós, penetrant.
Josep, no gosa ni tocar-la!

Quin respecte ens fa tot
quan Déu és tocant!
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No tingueu por, petit ramat, que el vostre Pare es complau a donar-vos el 
Regne. (Lluc 12,32)

TENIM TANTA NECESSITAT DE TU!

Ni que només fos
per sentir-Te molt a prop
i per veure en els Teus ulls
la mirada amb que m’aculls.

Ni que només fos
per gaudir del Teu somriure
i fer-me amb la Teva pau
que es dibuixa en el cel blau.

Ni que només fos
per besar la Teva carn
i adonar-me que la meva
té el bon tacte de la Teva.

Ni que només fos
per sentir-Te,
per gaudir-Te,
per besar-Te,
ja val la pena el Teu néixer
humil, pobre i sense queixa.
Tenim tanta necessitat de Tu!

Gràcies per la dignitat que ens dónes!
Gràcies pel gran amor que ens regales!
Gràcies per tot el que ens assenyales!
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Ni que només fos
un petit tast,
concedeix-nos:
la Teva humilitat,
la Teva divinitat!
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Ell que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la 
seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res: prengué la condició d’es-
clau i es feu semblant als homes. Tingut per un home qualsevol, s’abaixà i 
es feu obedient fins a la mort. I una mort de creu. (Filipencs 2,6-8)

UN BETLEM VERTADER

A casa faré un Betlem
i a les muntanyes de molsa
hi posaré uns vells pastors
que cantaran les llaors
amb cadència tan dolça
que verdejarà el que és erm.

No hi mancarà, com antany,
ni el caliu que els reuneix,
ni l’estel que guaita al cel,
ni l’àngel que ben fidel
cantant els hi reconeix
la pau com a viarany.

No hi faltaran animals,
el bou, la mula, els anyells,
els peixos del llac, les aus...,
ni tampoc el cau suau
on reposa el fill novell
en uns braços maternals.

Però..., quin serà enguany
el signe que hi posaré
per fer un Betlem vertader?
El crucificat, potser?
No patirà danys i enganys?
Si el poso, el faré malbé?

L’Amor que ha estat encarnat,
des del seu bressol tan tendre,
mira el cel i el veu grisós.
El món s’ha tornat boirós
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i la creu haurà de prendre.
El nen plora refiat.

L’àngel Gabriel sent son prec
i mira Déu suplicant.
Arreu retruny son gemec
i el cel acull el seu cant:
“Glòria a Déu, el sempre amant!
Pau al Fill i al seu voltant!”
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Maria fou benaurada, perquè, abans de donar llum al seu mestre, el portà 
al seu si. (St. Agustí d’Hipona, Pare i Doctor de l’Església. Tagaste, 354 – Hi-

pona, 430)

VÓS SOU VERGE MORANETA

En el Toro residiu,
de Menorca, “el mont palau”,
per corona el cel teniu
i per tapís el mar blau.

Vós sou verge moreneta,
rostre fosc pel sol d’estiu.
En la vostra capelleta,
tots hi tenim nostre niu.

Fixada en Vós la mirada
s’hi traspua la de Déu.
Vós per Ell sou festejada
i en tot lluïu l’amor Seu.

Moreneta menorquina,
parallamps dels menorquins.
Tot un poble en Vós camina,
portant la pols dels camins.

Siau-nos sempre la guia,
l’estel del cel matiner.
L’ànima en Vós hi confia,
en sou d’ella l’alfarer.
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Déu va modificar en ella les lleis de la naturalesa humana a favor de la 
mateixa naturalesa. (St. Bernat. Castell de Fontaine-lès-

Dijon, Dijon, 1090 - abadia de Claravall, 1153)

SER DE VÓS EM SATISFÀ

El cor, com una rosa,
a vós us vull donar.
Que el seu perfum us parli
de com us vull amar.
La rosa, com el cor,
m’ajudi a respirar.
Que el seu batec us porti
el meu amor més sà.

Maria, mare meva,
del tot em vull donar.
Que si de vós jo som,
ser de vós em satisfà.
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Si qui prega no mereix ser atès, els mèrits de Maria faran que Déu l’atengui! 
(Sant Anselm.Filòsof i teòleg italià que s›ocupà de l›Arquebisbat de Canterbury.

Aosta, 1033-Canterbury, 1109).

MARIA, DONA DE PLOBLE

No m’atrau el vostre or
que brilla al costat de perles,
sols m’atrau el vostre cor
que d’amor el meu esberla.

Vestida de pedreria
i a una urna posada
no us conec a vós Maria
dona pobre i fent bugada.

Per donar-me més conhort
us veig sota una porxada
acollint amb tot confort
a gent pobre i descartada.

Si la vostra petitesa
fou per Déu tan escollida,
sigui la nostra pobresa
per vós sempre recollida.

Dona i mare beneïda,
gireu sempre la mirada
vers els pobres. I, sentida,
doneu-los suau besada.
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Qui ha sentit mai dir que li està prohibit al constructor habitar en el 
mateix temple que ha construït? Qui podrà afirmar que és ignominiós que 
la serventa sigui adoptada com a mare? (Sant Ciril d’Alexandria, 370-444. 
Tingué un paper decisiu en el concili d’Efes, que condemnà les doctrines de 

Nestori. Nestori refusava anomenar Maria Mare de Déu)

LA SOLEDAT DE MARIA

Era un vespre negre, fosc.
Un vespre boirós d’aquells
que el silenci es torna tosc
i no canten els ocells.
Era una nit de Calvari.
Un vespre erm i desert.
Vespre de món solitari,
orb de vida, buit, inert.
Era una nit de ruptura.
Un vespre de dol, caduc.
Un tombant on la natura
expandí aire feixuc
Maria al llarg del seu ventre,
tot desfet i ben raspat,
patí just en el seu centre
dolor de mort, fred, gelat.

Havien crucificat
el fruit del seu si matern
i plorava la maldat
en sos ulls d’amor etern.

Sentint el seu clam el cel
al seu fill ressuscità,
i mirant-lo ple de zel
el seu ventre revifà.
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Avui queda construït el santuari del Creador de totes les coses. Ha estat 
extraordinàriament preparada la criatura per a ser mansió divina dels seu 

mateix creador. (Andreu de Creta, 661-740. Assistí al III Concili de 
Constantinoble, que condemnà el monotelisme: En Jesucrist sols hi ha una 

sola voluntat divina)

MORT EL FILL EN ELS SEUS BRAÇOS

Mort el fill en els seus braços
es clouen totes les veus
i el silenci es torna obscè.
L’aire expandeix toc de tomba
i els sospirs són de les roses
d’un jardí sens jardiner.
Mort el fill en els seus braços
la pensa molesta el cor
i el cor s’atura sens vida.
Qualsevol gest i paraula
despulla l’ofec que sent
l’ànima que ha estat ferida.
Mort el fill en els seus braços
les entranyes s’encongeixen 
i es clouen els ulls materns
evocant íntims secrets
que travessant el seu cor
creen el buit de l’avern.
Mort el fill en els seus braços
no hi ha consol agradós,
l’ànima com cristall fràgil
pateix l’esqueix de la pèrdua
i tan sols desitja unir-se
a l’amor que s’ha marcit.
Mort el fill en els seus braços
cruel és la soledat,
perversa la creu del fill,
crua la maternitat.
Mes, en els seus ulls fiats
es filtren ales subtils.
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M’acosto al temps escàs de fe. per sort aquesta nit és nit de llum. (Francesc 
Garriga Barata. Poeta. Sabadell, 1932-2015)

HAVIA PASSAT L’ÀNGEL

Mort Jesús,
les roques se xaparen
els sepulcres s’obriren
el llarg vel s’esquinçà
la terra tremolà, ...
i mentre tot delia
la fe de la dissort,
el mal es resistia
i el poder tens, cruixia.

Plens de por i d’espant
en aquell punt de mort,
els apòstols oïren
en son batec de cor:
Qui cerqueu no és aquí!
Jesús us va davant
tal com us ho va dir.

Havia passat l’àngel
silent com quasi sempre
just en aquell moment
d’anarquia i follia.
No fent cas de la por
que de temps els feria,
presos d’una alegria
mala de definir,
els amics de l’Amic
arreu anunciaren
la seva avemaria:
El pecat ha estat vençut
i a la creu hi resta mort.
El mal, el poder ha perdut
i sent la seva dissort.
Els cors respiren quietud
i “l’al·leluia” es canta fort.
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Una per una mes ferides tanques/ ab tes ferides per l’amor enceses,/ y ab 
eixes gotes de ta sang, apreses,/ lo ratjar de mes llàgrimes estanques. 

(Angel Ruiz i Pablo. Escriptor, periodista, poeta. 
Es Castell, Menorca, 1865-1927)

PER QUÈ SENYOR, PER QUÈ? 

Per què la Passió?
Per amor!
Per què la creu?
Per amor!
Per què aquest preu tan alt?
Per amor!
Què té de gran l’amor?
L’amor no té fronteres
ni límits, ni barreres.
Sols l’amor venç la mort!
Sols l’Amor
és l’Alfa i l’Omega de tot.
Sols ell,
ho amara tot,
ho envaeix tot,
ho salva tot.

Qui no viu en amor,
ni viu vivint
ni viu morint!
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Però el vent lleva crit/ I la boira es deixonda,/ Remors de fosca fronda/ 
Obren, per tot, la nit/. L’esglai s’enfonya al pit/ I la basarda em ronda. 
(Josep Vicenç Foix. Escriptor, poeta i assagista.  Barcelona, 1893-1987)

MES, TOTS ELLS DUIEN LA MARCA

Amb l’esqueix d’un terratrèmol
el sepulcre clos s’obrí
i als guardes atemorí
un murmuri que sorgí
 d’unes fulles com de trèmol:
“Lluny de vosaltres la por!
El qui fou crucificat
gojós ha ressuscitat!
Dones, no el busqueu aquí.
Cap a Galilea aneu
i als deixebles anuncieu
l’alegria que ha mudat
amb vesta d’or, vostra cor!”.

Com el vent veloç partiren
trobant Jesús fent camí,
i als seus peus se li abraçaren
i amb plors festius l’adoraren.

El cel feliç clarejà
després de núvols de dol
i a Jerusalem tornaren
a ple dia, a ple sol.

Els quatre vents de la barca
els deixondiren a tots.
Pere portava el timó,
més, tots ells duien la marca
que avui li surten rebrots
i que en boires de tardor
anuncien el Pastor
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amb veu clara i sense por.
Són pescadors en coberta
que planten cara a l’oferta
fins i tot de la maror.
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Nedàvem junts i l’empenyia,/ un plom per orsa, surava bé./ Vàrem apren-
dre en companyia com s’avançava de cap el vent. (Tòful Mus Reynés. 

Poeta. Maó, Menorca)

ON ÉS LA TEVA VICTÒRIA?

Oh mort! On és la teva victòria?
Et portem a flor de pell
i no ens penetres l’interior.

Tu creixes mentre  ens decreixes.
I decreixent, et sentim més present
i a la vegada més absent.

Decreixent, ens fecundes més i més
com la llavor que soterrada
es desperta més florida.

Desfent-nos,
ens refàs
i ens dones ales.

Provocant-nos la mort,
ens regales la vida.
Vida a dolls. Vida invencible.

On és la teva victòria?
On és el teu trofeu?
Oh mort! On és el teu poder?
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El gran poeta va fer/ l’elogi de la paraula./ El gran dramaturg va dir:/ pa-
raules, paraules, paraules./ El gran profeta va balbucejar:/ a, a, a, no sé 

parlar. (Antoni Deig i Clotet. Bisbe que fou de Menorca. Poeta. Navàs, 
1926-2003.

QUÈ MESUREN LES VOSTRES BALANCES?

Sort que Vós mesureu
a la vostra manera.
La nostra, assenyala poca cosa.
No he tingut esposa
ni he tingut fills.
Sols he escrit quatre retxes
que no sé massa si han servit.
He dit quatre paraules, açò sí!
Fins i tot més de quatre.
I què he aportat?
He ajudat a algú?
Potser he molestat?
Han servit de res les hores,
tantes! Quantes, Déu meu!,
d’escoltar,
de visitar,
de raonar?
Mes,
sort que Tu mesures
a la teva manera.
La nostra, la meva, assenyala poca cosa.
No he estat massa auster
ni prou solidari.
No ho he deixat tot
per servir als pobres.
Arribat a Vós,
em sorprendrà la teva bondat?
Em sentiré per Vós agombolat?
Què mesuren les vostres balances
quan, expectant,
no confio en les meves?
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Per què tantes paraules/ si els humans ens expressem/ amb silencis i  
abraçades,/ amb somriures i plorades,/ amb ganyotes i colzades,/ amb  

caliu, fredor i mirades. (J. Bosco Faner Bagur. Prevere i poeta. Ciutadella, 
1947 - ...)

QUAN RRIBI L’HORA FINAL

Quan arribi l’hora final
voldria viure el goig
que em demanessis noms,
noms d’amics i coneguts.
Més, el que desig,
el que més desig,
és que em sorprenguessin
somriures senzills
d’aquells que, junts,
hem recorregut
un tros de camí
i n’estem agraïts.
Confio que tots tindrem algú
que ens sorprendrà
amb el seu somriure
sincer i amic.
Mes, si no hi fos,
espero de cor
que el somrís
que em sorprengui,
 el que més,
sigui el teu.
El de Déu
abraçant el seu fill.
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4. NARRATIVA
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4.1 RETALLS D’ALGUNS LLIBRES

4.1.1. Panthalassa.  Ajuntament de Ferreries, pag. 13-15

A què et convido?

Si vols t’ho conto i m’acompanyes. És una història que m’ha passat a 
mi. És curiosa la situació que visc. A mi, adult de finals del segon mil·lenni i 
principi del tercer, educat en un temps de canvis estructurals i socials, en un 
temps que es dóna gran importància a la llibertat, a la ciència, al relativisme, 
... em trobo escrivint unes quartilles que tenen per contingut unes vivències i 
una visió de la vida desconeguda per a molts dels meus companys i amics, i 
desatesa -en el fons sols en part, ja ho veuràs- per a mi mateix fa només uns 
anys.

Tot començà l’11 d’agost de l’any 1997. Jo tenia 50 anys. Un dia d’es-
tiu passejant-me tranquil·lament per la platja de Balúger que pertany al terme 
del meu poble, vaig trobar just enmig de l’arena un paquet de cartes. De qui 
eren? En un principi ni m’ho vaig demanar. Endut per la curiositat m’assegué 
al coixí que em regalava l’arena, i després de desfer el cordill en què anaven 
ajustades, les vaig obrir una darrera l’altra. Les llegia superficialment. Embri-
agat pel secret de la companyia trobada tan gratuïtament i cordialment, sols 
pretenia -fruïció frívola- arribar a la darrera i descobrir quina era la trama del 
seu contingut. 

El sol d’agost es recreava donant-me llum amb abundància i genero-
sitat i acaronant el paper i les lletres que tenia a les mans. L’aire suau anava i 
venia seguint el ritme en què jo girava aquells fulls de paper. Semblava que 
també l’aire tenia interès de participar en la lectura sense saltar-se’n ni un 
plec, ni un signe. L’aigua del mar escoltava els comentaris que jo feia amb veu 
baixa satisfent-me amb els seus silencis i remors.

Sols al final me n’adonà que res hi havia escrit en cap sobre. Tots es-
taven en blanc. Ni una adreça, ni un nom... A qui anaven dirigides? Sols hi 
havia a l’encapçalament de cada carta una data i just al seu final hi havia una 
d’aquestes dues signatures: “El teu Oceà” “La teva Merla”. Les cartes havien 
estat escrites entre el gener de 1993 i el novembre de 1995. 

Llegint i remenant fulls, havia arribat l’hora en què el sol es pon i la 
platja es disposa descansar. 

- ¿Potser desitjava la platja -em demanava- gaudir la seva intimitat sols 
amb el silenci de la nit, el tapall de la foscor i la llum suau i clara de les estrelles? 
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No sé per què, però em semblà que sí. I, en aquelles hores fosques i 
solitàries, vaig decidir emprendre el camí de tornada i anar-me’n a casa. Pri-
mer, a peu. La platja de Balúger és verge i necessita el soroll del silenci i de 
les aus que la festegen. El cotxe, una senzilla furgoneta Renault Express, 
m’esperava a un tros de camí més enllà. 

Què havia de fer? Què és el que hagueres fet tu? Potser... deixar a la 
sorra el farcell trobat? Potser... creure que les cartes pertanyien a algú que les 
vindria a buscar just el sol eixís de nou, i les hagueres deixades allà mateix? 
A mi, en aquells moments, em semblà que la veu de les ones que besaven 
dolçament l’arena fent-se portadores d’aquell conjunt tan bellament engen-
drat, em repetia suaument,

- Deixa’ns soles i lliures, emporta’t les cartes. Aquest vespre, un ves-
pre més, necessitem fruir i compartir en soledat els nostres dons naturals.

El perfil d’un vaixell guaitava a l’horitzó mercè als ratxes de llum de 
la lluna.

Vaig endur-me les cartes a casa i les vaig llegir a poc a poc totes, una 
després de l’altra i totes el mateix vespre. Necessitava conèixer-les. Quan vaig 
acabar d’empassar-me la darrera, el sol de nou guaitava a la meva habitació i 
la llum que naixia en mi aquietant-me, saludava agraïda la llum matinera.

Les petjades gravades al sòl de l’arena de Balúger, platja molt esti-
mada i pròpia dels nascuts a Terraroja com jo mateix, certificaven la meva 
presència en aquell indret paradisíac de la costa sud de la meva illa -Es Ro-
quissar- i el meu retorn a casa. 

Si em vols seguir..., la història comença.
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4.1.2. JARDINS DE DÉU. Pag. 147-156
Concepció i coordinació de Margarita Rubió de Rispal per a la fundació pri-
vada N.M.A.R.T. (Angle Editorial)

PASSEJANT PELS JARDINS. TRES MEDITACIONS

El meu nom és Joan Bosco Faner i Bagur. Visc a Ciutadella i a la Plaça 
Menorca, de Menorca. Amb gust repeteixo la paraula. La duc dins. Formo part 
de la seva història i de la seva gent. No faig de capellà a la Parròquia de Sant 
Esteve. No! Som capellà, més bé. Ho som tant que algú per desxifrar-me diu: 
“És en Bosco, el capellà”. Ho som, i per opció personal, des de que dels llavis 
dels meus pares vaig sentir el nom de Déu i, de les seves actituds, vaig apren-
dre el seu cognom “Amor”. Mai, a bon hora ho digui, m’ha sabut greu ser-ho. 
Al contrari. Hi trobo en aquesta vocació de la meva vida els aromes d’un jardí 
per on sempre m’ha fet goig passejar i quedar-m’hi si puc. Quan no em trobo 
a dins d’ell, quan l’Amor no es fa present en la meva vida, el cerco amb delit. 
No sé viure sense Déu ni sense parlar-ne d’ell encara que sigui amb el silenci 
del meu pas, del meu gest, del meu quefer diari. És allò que un porta el cor. I 
el cor, aquest lloc tan sagrat de la vida, comanda. El deixo comandar perquè 
el meu cap creu amb la importància de la tendresa de la seva carn i de la gran-
desa del seu objectiu.

Davant el que hem d’acceptar perquè és just acceptar-ho, hi hem de 
consentir en tot el nostre ésser: el cap, el cos, el cor. Si el cap diu que sí i el 
cos o el cor diuen que no, o al revés, sentim i vivim el desequilibri interior. 
Restem incòmodes, com a pertorbats i disminuïts. Ens sentim cansats i desil-
lusionats perquè l’energia que perdem ha estat malmenada. El cor, el cos, el 
cap -depèn dels casos- sempre tiren contra el que ha estat decidit sense ells. 
Ens diuen, i ho creiem perquè ho vivim, que ens convé sempre i en tot lloc 
arribar acords. El primer acord que hem d’aconseguir és en nosaltres matei-
xos. 

Qui porta el timó de la creació de les pàgines d’aquest llibre, m’ha fet 
una oferta i l’he acceptada amb goig en el meu cos, cor i cap. ¿Com podia no 
decidir-me per inquietar el meu esperit i mantenir-lo viu reflexionant, medi-
tant, contemplant -avui els Jardins de Déu- si és allò que desig i m’omple tot 
el meu jo?. No espereu de mi altra cosa que meditacions. Us ne faré tres. Les 
he dutes a terme al costat d’un braser -avui electrificat com molts d’altres- que 
em refà del fred d’aquests dies del mes de febrer de l’any 2003. Per meditar no 
fa falta sortir al carrer o el camp. El que és necessari és tenir vida interior. És 
saber jugar en cadascuna de les experiències viscudes i joiosament integrades. 
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Qui medita ho fa amb els ulls tancats després d’haver vist i observat molts de 
detalls amb els quals es confecciona la sorpresa, la bellesa, l’angoixa al cor... 
Examineu vosaltres mateixos el matí, el vespre, una rosa, els ulls, un infant, algú 
estimat o violentat, el gest del qui demana o del qui dóna, la paraula del qui parla, 
el silenci del qui escolta, l’atenció del qui escriu o llegeix, la cara del qui prega, 
el recolzament d’un amic, el passeig per qualsevol jardí, l’aire suau que ens 
acompanya i ens oxigena... Tantes i tantes coses que sempre troben el seu ressò 
en el nostre cau més íntim. 

El meditaire, l’orant, escruta i transita pausadament al llarg i profund del 
seu interior tot allò que, una vegada vist i digerit, forma part d’ell mateix. 
L’home amant de l’esperit, no necessita tant fer excursions com incursions. En 
té prou amb un esperit obert i decidit. En té prou amb l’esperança que li dóna el 
viure. En té prou amb el sentir-se enamorat de la bellesa. En té prou amb el si-
lenci de la seva cambra i amb un cor que viu i batega gràcies a les sensacions 
del moment. Sensacions! Vivències tendres de les coses que un veu, tasta, es-
colta...

Les tres meditacions que us ofereixo no estan acabades, us ho he de dir. 
Mai he aconseguit posar punt final en allò que contemplo. Desitjo que vosaltres 
les empleneu més i més. Les empleneu i les faceu corre amb el desig que uns 
altres facin el mateix que nosaltres. Jo us ho vull fer i de gust.
Primera. Menorca, espai per asseure’s i contemplar el cel.

Alçar la mirada i contemplar el cel és un bon exercici. Per a mi és com 
fer vacances. És dir-me a mi mateix: 

“Regala’t la pau de les grans alçades. Escampa’t lliure al llarg de tot el 
seu mantell. Degusta l’espai que se’t presenta infinit i fica’t de cap a dins d’ell. 
Fes-te cel tu mateix i contempla’t a llarga distància. Sent com ets una petitíssima 
part del tot i que no sols formes part d’ell sinó que, a més, el formes.

Tu ets com un estel que il·lumina tendrament els espais foscs aconse-
guint deixondir-los i amar la seva identitat. Ets com la lluna que retrobes el nom 
de cada cosa que et pertany i que agraeixes a qui, mirant-te i penetrant-te, t’ha 
desempolsat la teva identitat. Ets com el sol que escalfa cada cosa; com el núvol 
que, passant, et refresca i et deixa bell/a i amb un somrís a la cara; ets com les aus 
que frueixen de llibertat; com l’aire que ho omple tot amb el seu oxigen purificant; 
com la diversitat de colors que confraternitzen cedint-se constantment el pas...”.

Navegar pel Cel, sentir-se a Menorca, és sentir que tu ets el Cel, és 
descobrir que no sols l’acció et porta cap a l’amor, també t’hi condueix la 
contemplació. Acció i contemplació s’abracen, s’uneixen, es recreen, es donen 
vida mútuament. L’una i l’altra es necessiten com es necessiten el matí, el 
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capvespre i el vespre per a formar un dia, com es necessiten la pluja i el sol 
per a fer créixer les plantes, com es necessiten l’estiu i l’hivern pel descans i 
la recreació de la vida. El cel de Menorca, quina meravella! Ell està ple de 
crides discretes, de murmuris continus, de besades amb llavis imaginaris, de 
veus amb rostres plaents, de presències que ens ressusciten no solament pel 
seu blau lluminós sinó pel desplegament de vida que algú que la posseeix i la 
recrea, l’ha fecundada en mi.La nostra vida és un fer camí, però també és una 
aturada constant. Viure és sentir visceralment el goig de l’asseguda. Quines 
vacances aturar-te i mirar contemplant, veure i aprofundir, tocar i penetrar, 
sentir i mesurar cada cosa, cada detall, cada circumstància, cada moment... 
Tocar cel és tocar descans, tocar pau i bellesa. Tocar –ho dic amb el sentit que 
ens concedeix l’amor- la finesa, l’ànima, el dedins que es troba més enllà de 
l’escorxa. Quina sort fer vacances, destapar i destapar-se, restar llargs instants 
amb intimitat amb el regal que ens arriba mitjançant un embolcall tan formós. 
Mirar el cel és com fregar-se els ulls i descobrir que el que vius no és un 
somni, és una realitat que cada dia fa més goig resseguir. Jo he mirat el cel 
moltes vegades, en ell hi he trobat escrit -en blau, en gris, en negre- el que 
porto i em configura:

•	 L’amor del qui m’ha creat gratuïtament i es fa present a cada pas. Unit 
a Ell, més enllà del fons de mi, visc el desig de comunió amb el Tot. 
Totes les meves sets i les meves fams tenen una sola font. Font que no 
para de recrear-me i de refrescar-me, de projectar-me resseguint les 
seves petges.

•	 L’alegria del naixement. No és poc esmicolar l’espai precís i tafane-
jar perfum diví. A Menorca, no pots callar i guardar el secret que 
portes dins. Te n’adones que tot tu en parles d’Ell. En tu hi ha dipo-
sitada la vida, l’amor i la joia inesgotable. Qui ens coneix més enllà 
de les aparences trobarà el camí.

•	 L’harmonia dels inicis de tot que, poc a poc, es va configurant més i 
més. Sento, bevent silenci, com una cosa molt gran circula pel meu 
cos i em va brodant, i va col·locant cada peça al seu lloc refent la 
meva unitat. Em fa ganes acollir qui em va teixint, qui em dóna a 
conèixer la meva identitat, qui és capaç de fer sentir en mi el seu 
soroll, el seu xiuxiueig tan dolçament confegit.

•	 La grandesa dels meus buits. Buits que esperen la presència fèrtil de 
qui és la Llum de la història. En els buits, en els deserts quan es re-
flexiona i es prega, segons sembla, més que mai. En ells hom s’adona 
de la set de riquesa que vivim quan els nostres llavis tasten amb 
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fruïció llet fresca del mamellam de la vida, però també quan tasten 
la bondat que hi ha en l’austeritat de qui és capaç de resseguir silen-
ciosament el nostre camí en hores solitàries. 

•	 La presència dels meus silencis. Silencis que desitgen ser coberts i 
fecundats. A Menorca hi ha racons on el silenci ens penetra dolça-
ment. Quan se’ns ofereix el bevem a glopades, el mengem a queixa-
lades. Envoltats d’ell reconeixem la ximpleria de moltes paraules i 
projectes que tenen color de ciment i la grandesa d’un espai que és 
lliurat al anar fent generós i bell de la natura.

•	 El pes de totes les misèries, els sofriments vistos, els problemes plan-
tejats, el misteri que ens fa sentir la grandesa de la humilitat. En els 
ulls humils de la nostra petita illa descobreixo la importància de la 
senzillesa. Descobreixo el gemec que desclou un somrís a prop de 
l’amic; l’alegria que s’estén entorn de qualsevol foganya on hi són 
convidats els veïns; la fortalesa que sent el més feble quan l’escalf 
d’una mà el recolza...

•	 Els meus oblits, els retocs que contínuament em faig, les meves se-
guretats insegures, les meves aventures, riscs i raó... Mirar el cel de 
Menorca és intuir que és més fàcil somiar la pròpia vida que viure-la, 
tot i que el desig de fer-ho és cada vegada més insistent; és reafirmar 
que cadascú és com és, i és bell. No necessita ser personatge sinó 
persona. Persona normal i corrent. Persona de peu que trepitja el 
carrer, el pati de les cases, els horts, les tanques... Que escolta el gall 
a la matinada i, arribat el fosquet, les campanes que toquen a queda.

•	 Les meves sensacions d’espais inesgotables, les experiències dolces 
de retrobament... Algú diu que els límits de Menorca es noten massa, 
és tan petita! Un sap, i així li respon, que si la font del cor raja plena 
no hi ha límits en la relació, en l’espai, en la paraula. No hi ha límits 
allà on les roques es fan amigues del mar i segueixen presents dei-
xant-se cobrir per ell.

•	 Les ganes de córrer, dansar, volar... El meu desig de llibertat, de 
deixa que la ment se’n vagi... D’emprendre el viatge d’uns somnis 
que..., per què no han de ser reals? Perquè el cel no pot ser, també, 
guaitar ja a l’espai, al moment desitjat de viure junts a la Casa pai-
ral?.

Mirar el Cel és desitjar que la vida no s’allunyi mai de mi. És donar-me 
temps per a seure i baixar d’un tren que corre massa ràpid i..., tranquil i feliç, 
posar-me a mirar amb quietud el que just havia vist, a escoltar amb atenció 
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el que just havia sentit, a palpar amb plaer, el que just havia tocat, a trepitjar 
fort el camí per on transito. Quina sort fer vacances a Menorca, mirar el cel 
i contemplar.

Segona: Menorca, illa oberta a un mar que uneix voreres 

Ens rodeja la presència del mar i no ens aïllem a dins de la seva infi-
nitud i silenci. El mar és la nostra porta oberta a totes les dimensions. La 
nostra identitat no s’explica sense assenyalar que som una llar oberta de gom 
a gom. Tot i així, la nostra solitud és inviolable. En cadascun dels nostres ra-
cons hi ha una part de misteri que ha nascut i s’ha format aquí. Misteri que el 
sentim sagrat. És el nostre secret que mai es desvetlla del tot. Ningú, essent 
visitant, podrà captar la nostra dimensió total. 

Estem d’acord que el tarannà de cada poble, de cada cultura, per a 
conèixer-lo, s’ha de mamar des de la infantesa, s’ha de portar dins. Qui entra 
per una de les nostres portes s’adona que cada lloc, cada població, cadascun 
dels seus habitants és únic. Mai parem prou la nostra atenció ni en el que ens 
rodeja, ni en nosaltres mateixos o en els altres. Descobrir les diferències és 
valorar cadascuna de les aportacions. Retrobar-nos, relacionar-nos és viure el 
goig de la riquesa mútua. La nostra illa, la nostra cultura és important perquè 
és nostra, perquè l’hem creada entre molts, perquè la portem viva en les arrels 
i es dibuixa tendra en totes les nostres branques i fulles. Examinem la història, 
fem-ho. Resseguim el pas de tants. Visualitzem les naus que ens han entrat als 
nostres ports i aeroports, els qui les han conduïdes i guanyades, el que ens han 
aportat... Som segons han estat les nostres relacions. Tothom ho sap. Els me-
norquins ens hem fet en la relació que ens ha concedit l’amplada del mar. 
Sense mar, sense acollir naus i navegants, la nostra illa es desfaria, no s’en-
tendria, no tindria interès. Ens devem al mar. Són les seves aigües plenes de 
vida que han provocat el nostre part. 

El mar ens aporta la gran lliçó que ve descrita en la Bíblia, llibre i 
experiència d’un poble que ens configura de fa temps: “El cos no costa d’un 
sol membre, sinó de molts” (1Cor 12,14) Nosaltres no som sense els qui ens 
han arribat i arriben. La seva diversitat ens ha organitzat, animat. Som únics, 
diferents de tots els altres, però no podem ser nosaltres mateixos sinó units a 
tots. Qui ens vol conèixer ha de conèixer la diversitat que ens ha engendrat i 
ens produeix a cada instant. Anem fent el nostre pelegrinatge de la mà de 
molts; cabussant-nos en l’aigua pura que se’ns regala i banya les nostres cos-
tes. Quina sort pogué passejar-se, vagarejar, penetrar el nostre mar, nedar en 
les seves aigües un jorn qualsevol.
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Un dia més m’adono que m’he de recollir tenint per company el 
mar. Li he de donar gràcies per haver-me donat nom, identitat; per ha-
ver-me deixat vehicular en la vida de l’altre. En la vida de tants que no he 
escollit i que m’han sortit generosament al pas de les ones essent-ne els 
meus pròxims. Els fars que tenim espargits s’aixequen saludant i guiant 
als qui, arribant, ens van polint dia rere dia. El mar ens diu que desvetllem 
sempre el nostre cor adormit i que tinguem les torxes ben enceses. Ens 
hem d’oferir a qui ens vol conèixer, a qui ens vol acompanyar, a qui vol 
quedar-se per sempre a dins de l’ample espai calçat per la vorera del mar. 
I ells i nosaltres ens hem d’estimar, valorar i respectar.

El mar ens transmet la força prodigiosa de l’amor. A vegades ho fa 
amb la pau de les seves aigües amansides o amb la vigor de la força que 
remou el seu dedins; d’altres, amb la transparència del que acull i arros-
sega o amb la seva presència ferma i decidida. El mar és, ho podríem dir 
així, la mare que ens infanta en cada moment. La que ens acarona i ens 
mima, la que ens transforma. Les aigües del mar guarden per a mi un se-
cret com me’l guardava el ventre de la meva mare abans de parir-me del 
tot. Jo confiava cegament en aquella dona que es disposava, engrandint-se, 
trabucar-me a l’exterior d’ella mateixa. Jo confiï, mirant-me el mar, que 
un dia tastaré la vida que ens espera en el més enllà que ell apunta i que 
avui és inimaginable. A vegades tinc el desig, és una confessió que us faig, 
de traspassar els límits de tantes ganes que tinc de viure. L’aquí i el més 
enllà són les dues cares que presenta l’única nau de la vida, la seva proa i 
popa. Ho deia algú, ja fa temps, molt de temps, que el nostre cor no des-
cansarà fins que no s’hagi embarcat en la nau que, sortint del port, es perd 
en l’infinit. El mar ens empeny a prendre el camí just per arribar a la nos-
tra casa pairal.

Els menorquins, sota les carícies del vaivé de les ones hem desclu-
cat els ulls. Els nostres ulls, avui, miren el futur. Si retornessin els avis que 
ens precedeixen, no ens reconeixerien. Se’ns ha dibuixat una nova imatge 
a la nostra cara. No sempre lluïm les arrugues que recorden la nostra llarga 
història, la que hem fet pas a pas. Avui algú desfigura potser massa les 
petjades que ens han conduït fins aquesta hora i..., en l’excusa de ben aco-
llir els altres, ens aboca allà on hi ha el perill de perdre’ns, de no reconèi-
xer-nos. Jo sé, però, que el mar convertint-se amb mariner assenyat ens 
recordarà sempre, com ha fet en altre temps, la necessitat dels límits. I el 
mar no es pot amagar entre nosaltres. Ningú pot silenciar ni la seva pre-
sència ni el seu missatge. Si l’amat que llegeix la carta o un gest de la seva 
amada ho interpreta tot d’una manera tan particular que guanya l’atenció 
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del qui l’acompanya, ...la interpretació del mar que fem els qui ens sentim 
banyats per ell fins a les arrels, ablanirà el cor dels qui ens visiten, respec-
tant-nos.

Els menorquins som i per sempre més voldrem ser sociables fruint el 
contacte d’una munió de persones, més... no ho serem per exhibir-nos i menys 
per a vendre’ns. La nostra història i costums no seran rebaixats a passatemps 
agradable pels qui vénen a estiuejar o a passejar pels cascs antics dels nostres 
pobles. En la nostra tradició i folklore hi ha la sal del nostre ésser, la sal que 
ens deixa, i des dels temps més remots, el mar que ens festeja amb les seves 
besades diàries. Visitar o viure a Menorca és escoltar el clam pregon que ens 
arriba de la remor diària d’unes aigües que per sempre ens agombolen. Quina 
sort! Aprofitem-les alguna vegada per capbussar-nos en elles.
Tercera. Menorca, terra poblada per gent que anhela humanitat

Qui ens visita que ens ajudi a excavar, a enfondir el que som! I qui 
som? Què veiem quan ens mirem cara a cara? Quan els nostres ulls descobrei-
xen la seva lluentor en el mirall que ens regala els d’un altre? Quan el nostre 
cor batega feliç reanimat pel tic-tac agradós del qui se’ns apropa? Qui ens 
arriba que ens ajudi a esberlar les roques de tots els nostres murs per fer-los 
més assequible la nostra ànima. La primera feina de Déu en el jardí que havia 
creat és “fer l’home”. “Fem l’home a imatge nostra, segons semblança nos-
tra”, va dir. Qui ens ajudi a desvetllar la nostra autenticitat sentirà el goig que 
sentia qui, iniciant l’univers, veia que “tot era bo”.

Cor a cor, descobrint-nos, sentim el goig de Déu. Si és veritat que és 
estimant que s’aprèn a estimar. Si és veritat que és mirant-nos a la cara, que 
s’aprèn a respectar. Compartim el goig de l’inici si volem a prendre a cons-
truir! Ser constructors de la personalitat de cadascú és confiar en l’altre. Visi-
tar-nos i respectar-nos mútuament és exercir una acte de confiança creadora.

A poc a poc ens fem. I el que som es deu a l’ordre, al pla que elegim 
entre tots. Què o qui ens ha fet als menorquins? Potser tal vegada:

- El pa que ha sortit del blat dels nostres camps i de la pasta que ha 
entrat en els forns dels nostres llocs, cases i pobles?

- La primera besada que donen els pares quan, just nats, ens acullen als 
seus braços i amb delicadesa ens mostren a tothom?

- El primer somriure d’una família que fa festa per haver donat color i 
vida a l’experiència humana més gran: l’amor?

- La pluja, el sol, l’hivern, la tardor... que ens atorguen una climatolo-
gia desitjada per molta gent?
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- Els talaiots, les basíliques, les restes de cultures que han deixat les 
seves petges no sols a les roques i al terra sinó, també, al nostre llenguatge, a 
la toponímia, a la nostra pell...?

- Els canals, els abatzers, les mates, el rocam, el pinar, les platges... que 
s’escampen per tot arreu i són l’atracció dels excursionistes, dels amants de la 
natura, dels qui ben cuiden l’esperit?

- El vents nord, xaloc, mestral, llebeig, gregal que tenen el seu espai a 
punts diversos de l’illa i que a vegades la despentinen i altres l’acaronen i la 
netegen suaument?

- Els qui ens han fet amic? Els qui han valorat la nostra parla, els nos-
tres costums, la nostra forma de ser, les nostres creences i principis? 

- Els enemics? Els qui han passat fent destrossa? Els qui ens han exi-
liat, explotat, marginat i jugat amb nosaltres com si fóssim pilotes al gust dels 
seus peus? 

- Els sis i els nos, els pros i els contres, les virtuts i els defectes, la 
saviesa i la ignorància, els costums i els oblits dels nostres pares? Dels pares 
dels nostres pares i dels avis dels nostres avis?

- El treball del camp, de la indústria, del comerç, de l’oficina, de l’edu-
cació? La cultura dels homes acotats gratant la terra? La dels homes i dones 
asseguts entorn d’un paper blanc que, escrit, avui és el nostre rebost cultural?

- La de tants que ens han parlat i viscut Déu al carrer, a la família, a la 
catequesi, a les seves diverses càtedres i temples de tots els temps?

Qui podrà pesar entre nosaltres tantes realitats diverses i complemen-
tàries per a desxifrar-nos correctament i dir-ne alguna cosa? Els menorquins, 
com qualsevol altre, som un misteri massa gros per a qualsevol balança. 

La grandesa que cadascú de nosaltres posseeix és única, irrepetible. 
Quan vaig pel carrer passejant, no frissant; quan miro i remiro qui passa al 
meu costat; quan de cada persona hi trobo una gràcia, un gest, una expressió, 
un detall que em captiva, em dic a mi mateix rememorant la veracitat del que 
algú ja ha dit: “Un cor pot estimar fins a l’infinit quan s’obre a l’infinit de 
l’Amor”.

Avui tinc la convicció que així com la ciència i la tècnica es vanaglo-
rien del seu progrés, nosaltres els humans, vistos des de Menorca, acabem de 
néixer. És immens l’oceà que encara hem de navegar per dir de nosaltres 
mateixos alguna cosa sensata. És lluny el Cel que copsem per a creure que ja 
forma part de nosaltres mateixos. Ell és -jo ho crec així- un camí a seguir i no 
una meta aconseguida. Quina aventura més agosarada la de ser un home qual-
sevol! una dona qualsevol!
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Entre nosaltres, com passa arreu, algú avui perd la seva consciència hi 
es torna un objecte més entre tants. Passa hores i hores polint el seu exterior 
sense endinsar-se, ni que fos per uns moments, en el pou fosc i insegur on hi 
ha amagat el seu tresor. Navegants de poc calat! Mariners en terra seca!

Uns altres redescobreixen avui el camí de la interioritat parlant de ser 
“homes nous”, una espècie de superhomes, homes de ment especialment pa-
cificada. Per a mi, la profunditat que vivim ens transcendeix a nosaltres ma-
teixos. Ni som senzillament homes nous, ni homes amb ganes de pacificar-nos. 
Jo sent avui, i amb força, la necessitat que ressorgeixin els místics, els místics 
cristians. Els místics que ens parlen que som “semblants a Déu”. El que anem 
dient i vivint de nosaltres mateixos entre tots, em persuadeix d’una cosa: 
“Vivim encara a la prehistòria de la nostra humanitat”. Som criatures huma-
nament poc desenvolupades. Ens en parla la fam, la pobresa, la misèria de 
tants mentre uns altres, no tants, vivim en l’abundància i pendents de la tèc-
nica que investiga l’espai. Ens en parla la guerra, la venjança, l’odi, l’egoisme 
tan estès en una societat que, al mateix temps, l’entretén indiferent comprant 
i consumint. 

Ens manca treballar-nos, cadascú a cadascú i amb l’ajuda de tots, amb 
la mateixa il·lusió i seriositat que ho fan els qui investiguen els objectes, les 
pedres i el vent, la pluja i els minerals... La nostra hora actual i viscuda a Me-
norca, ens transporta un missatge: “El segle XXI -ja ho han dit d’altres- és, ha 
de ser un segle per humanitzar-nos més, molt més”. Un segle en què, defini-
tivament, optem per la pau, per la transcendència, per a la solidaritat i la con-
vivència, pel misticisme seriós. Un segle en què, nosaltres, tornem invocar 
Déu sense complexes. Un Déu que desitja i empeny el creixement i la dignitat 
humana i còsmica. Un Déu que no pacta en el què o en el qui ens despersona-
litza, aniquila. Un Déu que creu i estima la carn que ens vesteix i ens identi-
fica, que viu a tot pulmó els avatars de la nostra història, de la nostra llibertat... 
Un Déu que per a mi -ho dic respectant els que viuen altres opcions- es revela 
en Jesús.

Sorprenent-me la llum que traspuen els nostres ulls, la claror de la 
nostra pell, la profunditat que és capaç el nostre pensament, l’amor dipositat 
en els nostres cors, la memòria que entre tots som capaços d’emmagatzemar, 
he de dir que em fan patir els meus límits. Em fa patir la nostra discapacitat 
-impotència de tants encara- per abastar el cel alliberant-nos de la desgana de 
sortir d’un temps que ens carrega pel seu poc desenvolupament humà, tot i el 
seu progrés material, científic i tècnic.

Acabant aquestes lletres no guardo al fons dels meus ulls, al fons dels 
meus pensaments, al fons del meu cor, res semblant a un jardí perdut. Tot el 
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contrari. Mantinc viva l’esperança en un futur que es cova ja en el present. 
Visc amb les ganes d’anar més enllà del meu espai, més enllà de les meves 
deficiències d’avui, més enllà d’aquesta hora que ja fineix i que cedeix el pas 
a una altra que assenyalarà, per damunt de tot, el progrés de la humanitat, el 
progrés de la meva illa i de tots els habitants del món.

La nostra hora és important, mereix atenció. Cerquem l’aigua del rie-
rol que serpenteja més lluny, sempre més lluny. Els humans som un món per 
a conèixer, encara. Per a desvetllar la nostra identitat. La clau del nostre co-
neixement no la tenen els científics ni els amants de la tècnica, tampoc la 
tenen els polítics amants de les poltrones. Per a mi, la tenen els qui caminen 
de sol a sol, de lluna a lluna, de set a set, d’espai a espai, de mà a mà, de cor 
a cor. La tenen els qui són capaços d’allargar les mans a un altre i besar la seva 
cara amb humilitat. 

Essent deixeble de Jesús com som, espero que la bona gent de Me-
norca i la gent que ens visita aportant-nos el gra del seu país, ens proposarem 
junts i amb sinceritat -segons l’estil que ens urgeix el qui molts portem a dins 
del cor- “tenir vida i tenir-la amb abundància”.
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4.1.3. “Ressò de silencis”. Ed. Claret,  pag. 17-18

Pobresa
Des de la carn, tanmateix,
-carn oferta en sacrifici,
sorpresa i silent la ment-
visc l’agulló del misteri:
desposseït, som salvat.

Com ens costa assumir les debilitats, les pors, les inseguretats, les coses que 
no ens agraden, les contrarietats. Senyor, ensenya’m a estimar la vida tot 
compartint-la, i ha estimar-te a Tu, sigui quina sigui la meva circumstància 
(Dolors)

Conte
El coix del poble, una persona ja gran, sempre arribava el darrer per 

tot. Així fou que, un bon dia d’estiu, decidí afegir-se a una excursió a peu cap 
una platja i partí el primer i un poc abans que tots. Volia sorprendre’ls. Con-
ten, però, que fou prest quan els fillets l’aconseguiren. Aquests corrien tant 
que... en un santiamèn, el tingueren a mà i...., girant-se cap a ell, li digueren 
somrient i amb malícia: -No correu tant que hi arribareu abans d’hora!. Pas-
saren poc després els joves que, sense córrer, caminaven lleugers i decidits. 
Arribats a ell, se’l miraren amb to burlesc i repetiren un parell de vegades: 
-Encara sou aquí!. Fins i tot les persones més adultes, aquelles que caminen 
poc a poc i s’aturen per respirar tranquil·lament més d’una vegada, l’agafa-
ren. Algú d’ells, i pensant fer una gràcia –d’aquests en trobarem sempre per 
tot arreu- li comentà: -Sempre n’hi ha que van més lents que nosaltres, no és 
cert?”. Quan tot això succeïa, un cotxe d’estrangers que també anava a la 
platja, veient l’home coix, l’invitaren a pujar. Aquell bon home acceptà la 
convidada i..., cada vegada que el cotxe avantatjava algú del grup que sem-
blava cansat, el coix demanava al xofer aturar-se per convidar-lo a pujar. 
Però aquell estranger li repetia benèvolament: “Bon home, el cotxe ja està 
ple. Aquests amics seus tenen bones cames. Que caminin!. Quan uns i altres 
arribaren, el comentari que feien mirant-se al coix que descansava assegut 
sobre una roca, era el mateix: -Quina sort heu tingut! Què bé si nosaltres avui 
haguéssim estat coixos com vós. I aquell bon home, no deia res. Se’ls mirava 
i somreia, tan sols.
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Ja ho deia Plató: Senyor. Una autèntica societat només es pot fona-
mentar en la veritat i aquesta ens exigeix un viure virtuós. Jo voldria ben 
acollir tothom compartint els meus dons en qui en van mancats, i també acollir 
els dons dels altres en allò en què jo mateix vaig mancat. El just troba un camí 
pla, tu li fas planera la ruta (Is. 26,7)
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4.1.4. Sol amb mi mateix. Ed. Claret. Pag. 11-13

VEURE

Donà tant, que quedà sense vida

Ho he après
de ma mare
en el dia a dia.
I no dels seus mots,
sinó dels seus fets
i del seu somriure
en nits de foganya
quan el fred
ens arrecera
i ens mirem a la cara,
complaguts.
Les arrugues
que canalitzen
la seva pell,
em parlen
de servei,
d’amor
senzillament.
Qui té mare, frueix la vida.

Observa: La presència de ta mare, és important en la teva vida? Qui és ella 
per a tu?

JUTJAR

- Avaluant el servei de ma mare segons els plecs de la seva pell, vaig escriure: 
Un dia l’amor em va parir. El meu plor primerenc es deixava sentir des de 
lluny estant. Els meus ulls, novells, no havien elaborat, encara, cap canal per 
conduir les llàgrimes i, aquestes, netejaven a plaer la meva cara. Jo sé, però, 
que en aquells mateixos moments la meva mare també patia. Ho feia en silenci 
obrint-me el camí de la vida mentre s’anava desinflant el seu cos. Cos flexible 
cada dia més. A la mare li sobrava pell després d’haver-la violentada tantes 
vegades -deu- per fer-nos cabuda en el seu si. Els canals que ella lluïa parla-
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ven de les vides que havia reconduït. Jo he après de la meva mare que els 
plecs que avui també onegen el meu exterior, parlen de la terra que he cultivat 
i que he predisposat per a fer florir la vida.

- “Qui té mare, té consol”(Refrany)

Glossant la Paraula de Déu 

- Eva, per haver parit, sent gratitud: He procreat un fillet, gràcies al Senyor 
(Gn 4,1). La Bíblia valora molt la maternitat: Déu consola com una mare (Is 
66,13). Les arrugues de Job són signe del combat que viu. En la lluita, el Se-
nyor es converteix en el seu garant (Jb 16).

- “No menyspreïs ta mare perquè s’ha fet vella”(Pr 23,22)

ACTUAR

Diuen, Senyor, que pares i fills ens podem mirar a la cara, les nostres 
mirades van plenes d’agraïment sols observant-nos. Diuen, Senyor, que la pell 
dels nostres genitors envelleix dia rere dia i ho fa silenciosament, en ella hi 
van gravades les petjades de l’amor que ens han regalat. Diuen, Senyor, que 
es van corbant els qui han treballat sense conèixer límits a l’amor, en ells, el 
pes del servei, els fa venerables. Diuen, Senyor, que els pares moren, han 
donat tant que es queden fins i tot sense vida. Però jo sé, Senyor, que Tu els 
reculls i els regales el cent per cent del que ells ens han donat.
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4.1.5. El cor te’n parla, trenta cartes. Ed. Montserrat

13 Carta

Ciutadella de Menorca, 10 de maig, 2008 

Joan d’Àvila, nascut a Almodóvar del Campo (Ciudad Real) l’any 
1499, és un sant molt important del segle XVI. Aquest segle és segle de sants 
reconeguts per l’Església. Fou ordenat prevere el 1526. Va predicar, va es-
criure, va fundar col·legis per formar els candidats al sacerdoci. L’any 1531 
fou denunciat a la Inquisició, i el Sant Ofici dictà ordre de presó contra ell, el 
1532. L’acusat es defensà i la sentència absolutòria es feu pública el 5 de juliol 
de 1533. No hi posis dubte. En aquest segle i en tots els altres segles hi ha 
hagut sempre sants tot i que no hagin estat reconeguts oficialment. El món està 
ple de persones netes de cor. 

Sols entre els canonitzats del segle XVI, recorda: santa Teresa, sant 
Joan de la Creu, sant Ignasi de Loyola, sant Francesc Xavier, sant Francesc de 
Borja, sant Tomàs de Villanueva, sant Pere d’Alcàntara, sant Lluís Beltrán..., 
No pocs d’ells van conèixer i respectar sant Joan d’Àvila.

Joan d’Àvila i Xixón fou i segueix essent un “mestre exemplar” per a 
tot el Poble de Déu. Poble de Déu que, és clar, inclou la Jerarquia: els diaques, 
els preveres, els bisbes. Ja deia sant Agustí que també els pastors eren cristians 
entre els demés cristians, necessitats de fe, d’esperança i de caritat.

El d’Àvila, com qualsevol dels preveres, fou cridat al presbiterat es-
sent un de tants, res especial. Això sí, vivia vocació i passió evangèlica en la 
seva crida. Distingeix que sentir ganes de servir Jesús i el seu evangeli és 
necessari per tot aquell que, com tu mateix, es planteja entrar al Seminari i 
seguir la formació necessària per un dia escoltar i acceptar la crida de l’Esglé-
sia.

El currículum d’Àvila i Xixón és semblant a no pocs d’entre nosaltres. 
Fou fill únic. Avui moltes famílies sols tenen un fill. Estudià lleis, arts, teolo-
gia... Estudià com ho fan tants que avui cursen estudis universitaris i es fan 
amb més d’una titulació. En el seu temps, tingué problemes amb la Inquisició 
per haver pronunciat unes frases agosarades quan la reforma de l’Església ho 
requeria. També avui alguns dels qui anomenem teòlegs, estudiosos de la 
Bíblia i de la paraula de l’Església, són convidats a dialogar amb l’autoritat 
competent. Entre nosaltres i en tot temps, també d’altres han estat i són obser-
vats atentament pels seus companys i comunitats tant perquè intenten refor-
mar l’Església abocant-la a l’exterior, com perquè intenten reformar-la evitant 
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riscos doctrinals o disciplinaris innecessaris, manifesten. D’aquests que “en 
passen un fum” perquè estimem l’Església amb passió i no els importa ser 
agosarats, “passar de retxa”, o prudents i no perdre “l’oremus”, no “n’hi ha a 
punyats i embostes”. Moltes comunitats parroquials i preveres, prefereixen 
“passar de rampellada”, que ningú parli d’ells, que la seva forma d’actuar no 
aixequi cap tipus de comentaris, discussions i aplaudiments. Joan d’Àvila no 
volia seguir “amb ses mateixes cullerades”, volia variar, aprofundir, rectificar, 
revifar esperits per entrar de nou a les aigües de les benaurances. 

Alguns diuen que la seva preparació universitària i humana l’haguera 
fet apte per a rebre l’episcopat, alguna prebenda catedralícia o càtedra univer-
sitària, o una parròquia important. Però res d’això va conformar la seva vida. 
El que més el defineix és l’epitafi de la seva tomba: “Messor eram”. Cert, fou 
un segador, en el sentit més evangèlic del terme. I més que un segador, fou un 
sembrador. La seva sembradura començà a Sevilla i continuà a Còrdova, Gra-
nada, Priego... Res a veure amb el que avui anomenem “un instal·lat”. La seva 
presència remenava i inquietava el rovell de no poques consciències.

Predicant, sembrant, omplia de doctrina acomodant-se a qui l’escol-
tava. Retreia al vici de jurar, l’explotació dels pobres, les injustícies de jutges 
i batlles, els descuits dels pares, la ignorància religiosa... Parlava amb autori-
tat. Les seves paraules, una darrera l’altra, eren escoltades atentament perquè 
anaven farcides d’experiències que, en el fons, afectaven persones i pobles, 
gent senzilla i gent amb poder. Els pobres, els maltractats, els decebuts per un 
tipus d’autoritat que res a veure tenia amb la “veu de Déu”, l’escoltaven amb 
simpatia i il·lusió. En ell hi veien ressuscitar la força de l’evangeli. És una sort 
conèixer i conviure a la vora d’aquells preveres que no cerquen omplir-se les 
butxaques, ni carregar-se amb el pes de prebendes rebudes per haver claudicat 
a la seva llibertat. Ells són de nou, hàlit d’evangeli.

Joan d’Àvila tenia el més alt concepte de la predicació. Segons ell, allà 
on no hi havia predicació, anunci responsable i lliure de la Paraula de Déu, 
just hi quedaven espurnes de cristianisme. S’interessà per a formar preveres 
“bons predicadors” i “bons confessors”. Fra Lluís de Granada l’anomena 
“Predicador evangèlic”, i ens diu referent al seu amor a tothom: “Cadascú 
pensava que era el més estimat de tots. Perquè així estimava tothom com si 
per a cadascú tingués un cor, el que és propi de l’amor que es fonamenta en 
Déu”. Predicar, conversar, mirar als ulls “concretament” fugint de paraules en 
so desencarnat, és aixecar l’ànim d’aquells per a qui la Paraula de Déu és en 
veritat Paraula alliberadora. I això ho esperen les nostres comunitats. Ho es-
peren en tot dret dient-nos que és el nostre deure, com a preveres, fer-ho així, 
viure d’aquesta manera la predicació que els oferim.
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Però és en les cartes més que en els sermons on el cor de sant Joan 
d’Àvila s’inclinà sobre persones en concret. Cartes escrites, també, a qui as-
pirava al sacerdoci. Aquestes col·leccions de cartes i el seu tractat espiritual 
“Audi filia” varen corre per Espanya i Europa suscitant l’admiració de sant 
Francesc de Sales i del cardenal Berulle. Bon treball pastoral porten a terme 
els preveres que posen per escrit les seves reflexions fruit de les seves hores 
d’estudi i de pregària. No sempre fan bona feina, ni són els únics que en fan, 
els qui constantment van d’un lloc a un altre, els qui corren pastoralment “com 
el diable”, “com una abella”, “com una bala”. També la fan els qui es retiren 
i pensen, preguen i escriuen, callen i escolten... Aquells que creuen que tot, 
com la creació, s’ha de fer pas a pas, dia rere dia, si es vol que porti el segell 
de Déu.

En el seu temps es donaren diverses iniciatives de signe reformista en 
l’Església. D’Àvila es recolzava en el Concili de Trent. En aquesta reforma, 
el presbiterat adquiria un relleu singular. Segons creia: “La sort del poble 
cristià penja de la sort dels seus preveres”. En aquell temps, moltes diòcesis 
no veien mai el seu bisbe o arquebisbe; no pocs capellans anaven a la caça de 
títols i càrrecs ben remunerats; per a no pocs clergues sense vocació, el sacer-
doci era sols un “ofici per aconseguir guanyar el pa”, com transmetia el domi-
nic Fra Domenec de Soto. Donem gràcies a Déu perquè avui els nostres bisbes 
resideixen a les seves diòcesis, i molts d’ells trepitgen els carrers dels pobles 
i les cases dels preveres i de la gent. És una sort que escoltin i visquin els 
problemes de Càritas, dels malalts, dels joves, d’una vida creixent... És un 
progrés qualitatiu no veure avui massa preveres, o quasi bé cap, que vagin a 
la recerca del diner a favor d’ells mateixos.

Pau VI digué de sant Joan d’Àvila: “No fou un “crític contestador”, 
sinó clarivident i ardent que, denunciant el mal, oferia una escola d’intensa 
espiritualitat”. Sols els grans espirituals, els qui en fan de la pregària i de la 
comunió amb Déu el seu pa de cada dia, poden dur a terme i fan creïble la 
reforma necessària de l’Església.

El bon prevere d’Àvila era del parer que per a reformar costums i per-
sones no basta fer bones lleis i manar que siguin viscudes. El que importa és 
fonamentar de virtuts les persones. Ho deia així: “Ben poc aprofita manar bé, 
si no hi ha virtut per executar el que està manat”. Les virtuts evangèliques han 
d’estar presents en la vida del Poble de Déu, en la vida dels preveres, dels 
bisbes, de tots els batejats.

Tot el programa de reforma de Joan d’Àvila assenyala primordialment 
l’elevació del nivell humà, intel·lectual i espiritual del sacerdoci. I això re-
clama molta atenció a la seva formació ja des del Seminari. I fou ell qui, 
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avançant-se al concili de Trent, va suggerir la necessitat de crear un o més 
col·legis en cada bisbat amb aquesta intenció. Creia que ningú havia de ser 
ordenat sense la deguda preparació: “Per experiència coneixem –dirà- que 
quasi mai ha danyat l’Església el sacerdot selecte que no fos lletrat, ni ric, ni 
alt, i sempre l’ha danyada la malícia de lletres i de dignitat”.

Heu de saber, germans,
que tot el que jo pas
col·labora a difondre
l’evangeli de Crist.
Per tot arreu es sap
que tots els meus germans,
fiblats per les cadenes
que m’han empresonat
per servir fidelment
la causa de Jesús,
sempre més s’atreveixen
a proclamar el missatge
sens cap tipus de por (Fl 1, 12-14).

Sant Joan d’Àvila em fa tornar a la meva època d’adolescent quan cantus-
sava al Seminari la lletra d’una cançó de Lluís Llach. T’escric alguna de les seves 
lletres: “Fe no és somniar. Fe és penosa lluita de l’avui pel demà. Fe és un cop de 
falç. Fe és donar la mà. La Fe no és viure d’un record passat. No esperem el blat 
sense haver sembrat, no esperem que l’arbre doni fruit sense podar-lo, l’hem de 
treballar, l’hem d’anar a regar, encara que l’ossada ens faci mal... Enterrem la nit, 
enterrem la por. Apartem els núvols que ens amaguen la claror... Cal anar endavant, 
sense perdre el pas. Cal regar la terra amb la suor del dur treball. Cal que neixin flors 
a cada instant”.

Qui es prepara per a ser prevere, qui s’ho planteja seriosament, qui en co-
mença a veure alguna espurna, ha de sentir que avança cap un futur incert, un futur 
que reclama un esperit obert, deixondit. Un avenir que s’ha d’encaixar correctament 
gràcies al treball i a la suor que porta el treball de cada dia. Treball i suor que ens 
atorguen ser fills de cada època, mai uns estranys. Fills que no s’instal·len somniant 
passats que no tornaran ni creen, en el present, castells de cristall imaginaris.
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4.1.6. Maria.  Ed. Publicacions de l’Abadia de Montserrat,  pag. 11-18

Situem-nos

El 16 d’octubre de 2002, Joan Pau II firmà la Carta apostòlica “Ro-
sarium Virginis Mariae” iniciant el seu vint-i-cinc- any de pontificat. En el 
seu n.3 ens exhortà a contemplar Crist a través de Maria: “He sentit la neces-
sitat –deia- de desenrotllar una reflexió sobre el rosari, en certa manera com 
formació mariana de dita carta apostòlica, per exhortar a la contemplació del 
rostre de Crist en companyia i a exemple de la seva Santíssima Mare. Recitar 
el rosari, en efecte, és en realitat contemplar amb Maria el rostre de Crist”. 

De petit vaig resar el Rosari diàriament i en família. Recordo àvia, 
pares, germanes i germans –tretze entre tots- reunits entorn d’una taula on hi 
havia, no poques vegades, la imatge de la Verge que ens arribava puntual a 
casa nostra mitjançant la capelleta de Maria Auxiliadora que ens facilitaven 
les anomenades “zeladores”.

Rellegint la carta del Papa se’m despertà una inquietud interior sobre-
tot davant aquestes paraules: “El rosari, comprès en el seu ple significat, con-
dueix al cor mateix de la vida cristiana, i ofereix una oportunitat ordinària i 
fecunda, espiritual i pedagògica, per a la contemplació personal, la formació 
del poble de Déu i la nova evangelització”.

Tot fruit necessita temps i amor. El fruit d’aquestes pàgines ho són. Les 
he regades amb l’aigua fresca dels records plaents. Romanien quietes al fons 
de la cisterna de la meva vida -època d’infància i de pregària en família-, i, les 
he amarades de l’experiència que el temps m’ha donat i dóna – i fins quan Déu 
vulgui!- en el camp del meu ministeri sacerdotal: vicari i rector de Parròquia, 
Delegat Diocesà dels col·legis de l’Església a Menorca, Responsable per a les 
vocacions, Professor i Rector de Seminari...

He sentit que havia d’escriure aquestes pàgines que teniu a les mans, 
perquè m’entraven al cor les paraules de Pius V (1566-1572) definint el rosari 
a la seva Butlla “Conserverunt R. Pontífices”. Us les transmet sense copi-
ar-les literalment: “El rosari o salteri de la benaurada Verge Maria és una 
manera molt vàlida i piadosa de pregària a Déu. La seva oració l’entenen els 
senzills i els és fàcil. Consisteix en lloar a Maria repetint el saluda de l’àngel 
cent cinquanta vegades, tantes quants són els salms del salteri de David. 
Entre cada desena s’interposa la pregària del Pare Nostre, amb meditacions 
que il·lustren la vida de Jesucrist”.

Cert que el rosari no neix amb la Butlla “Conserverunt”, però aquesta 
fixa les formes de la pregària que ens ha arribat a nosaltres. El rosari es va 
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formant entre els segles XII i XVI. Al principi, en el XII, es propagava el 
costum de resar l’Ave Maria. El saluda de l’Àngel era conegut pel món cristià, 
des de sempre. En els monestirs s’implantava un costum: els monjos que no 
sabien llegir podien substituir el salteri bíblic amb aquests salteris de “Pater” 
(Pare nostre) o d’ “Ave Maria”. L’ “Ave” era sols el saluda angèlic. Fou cap 
allà del segle XV (1483) quan s’afegí la paraula “Jesús” (“... del teu ventre, 
Jesús”) i el “Santa Maria”.

Contingut i estructura del llibre

No hi ha necessitat, crec, de fer-ne comentaris especials. Sols dir-te 
que, en aquests moments, desitjo “retornar a la pregària a partir de 
l’evangeli i de la Tradició viva de l’Església”. 

Voldria oferir-te un material útil per ajudar-te a pregar amb “batec 
pausat i profund”. Per això, tot i que hi ha molts texts i autors que surten a 
cada moment, no sempre en faré una referència explícita, sobre tot a partir 
del paràgraf “Prega adonant-te que...”. En la mesura del possible, desig 
mantenir fresc l’hàlit de l’Esperit abans de convertir aquestes pàgines en 
curiositat per aquell que sols cerca informació.

Així de senzill:Et proposo pregar escodrinyant el contingut de cadas-
cuna de les Lletanies Lauretanes. La pregària seguirà aquests passos: 

a) Un pensament filosòfic, una frase bíblica o poètica... -que sempre 
vindrà encapçalada amb aquestes paraules “Si creus que...”- t’encaminarà 
a tenir interès pel contingut de la lletania. 

b) A continuació hi haurà una diversitat de texts propis de la Sagrada 
Escriptura, dels papes, dels sants Pares, dels teòlegs, dels poetes..., que et 
prepararan per a “viure la pregària des de l’evangeli i la vida de l’Església”. 
Front aquests textos, et suggeriré amb ganes... : “Escolta amb actitud 
orant”.

c) Fent camí, voldré ajudar-te a que tornis a una relectura i escolta 
meditativa del que ja has viscut. Per això et proposaré amb la intenció de no 
perdre detall: “Prega adonant-te que...”.

d) Pregant, has d’anar “endins, sempre més enllà”. Has d’intensificar 
la pregària. Jo t’hi convidaré accentuant decidit: “Intensifica la pregària”.

e) Vivint el nucli de la meditació, voldria que t’aturessis uns mo-
ments i digerissis el que pregues. La pregària s’ha de viure amb batec pau-
sat, no ho oblidis mai. Per això, t’aconsellaré que segueixis aquests dos 
passos: “Recorda com, ja fa temps...” i... “Reflexiona”.

f) Pregar no és fer “xerrameca” (Mt 6,7), tampoc és: conèixer, saber, 



195

estudiar... La pregària, si ho és, ens arriba al cor, ens compromet. Així, 
doncs, et diré clar i llampant: “Assumeix actituds”.

g) Finalitzant el teu temps de quietud i meditació orant, indicaré que 
has d’atrevir-te a pronunciar, molt silenciosament, el que surt del teu interior. 
T’ho diré així, tan sols: “Diguis de cor”. Sí, desig que visquis amb Déu, cor 
a cor, la teva pregària personal. Ella és el fruit que “sents” espontàniament del 
teu rés pausat. Prega i et sorprendràs tu mateix (a). Jo t’hi ajudaré, si vols, 
regalant-te sempre la meva.

h) Prega com Déu mana! No acabis, encara. Espera un poc més i re-
fer-me seriosament el teu compromís. Pren “Una determinació”, la teva. Jo 
tothora et donaré a conèixer la que m’és pròpia.

Et poso un exemple, per a començar: 

Prega amb les llatanies lauretanes

Si creus que...“Quan s’aixecà de la pregària, anà cap als deixebles, i els va 
trobar adormits de la tristor. Els digué:Aixequeu-vos i pregueu, per a no caure 
en la temptació...

1. Escolta amb actitud orant 

1.1. Jesucrist
“I, quan preguis, no siguis com els hipòcrites, que els agrada de po-

sar-se drets i pregar a les sinagogues i a les cantonades de les places, perquè 
tothom els vegi... Quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t’hi 
amb pany i clau i prega al teu Pare present en els llocs més amagats... Quan 
pregueu, no parleu per parlar com fan els pagans: es pensen que amb la seva 
xerrameca es faran escoltar... Vosaltres, pregueu així: “Pare nostre del cel, 
santifica el teu nom, vengui el teu Regne, que es faci la teva voluntat aquí a 
la terra com es fa en el cel. Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia, perdona 
les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen; no per-
metis que caiguem en la temptació, i allibera’ns del Mal. 

1.2 Maria
“El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de Galilea anome-

nat Natzaret, a una al·lota verge, unida per acord matrimonial amb un home 
que es deia Josep i era descendent de David. L’al·lota es deia Maria. L’àngel 
entrà a trobar-la i li digué: “-Déu vos salve, plena de la gràcia del Senyor! 
Ell és amb tu... L’Esperit Sant vindrà damunt tu, i el poder de l’Altíssim et 
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cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant, i l’anome-
naran Fill de Déu... Maria va dir: “Som l’esclava del Senyor, que es complei-
xin en mi les teves paraules. I l’àngel es va retirar”. 

2. Prega adonant-te que... 

La pregària t’ajuda a entrar a dins teu. T’ofereix l’oportunitat de viure 
moments de profunditat, moments on la sorpresa, el silenci, la confiança amb 
Déu, et surten a camí espontàniament. Moments en què sents que no posseei-
xes res, sinó que ets tu el posseït, que ets tu qui pertanys a algú. A Algú que et 
dóna sentit i nom. A Algú que et crida pel teu nom i que tu, aquietant la veu 
cridanera que tot ho vol saber, reconeixes que t’envolta el ressò d’un misteri 
que et transcendeix i que et convida a abandonar-te en ell. Maria sentí un bon 
dia que pertanyia a Déu totalment. No es pot entendre Maria sense Déu. 
Conèixer Déu, conèixer Jesús, és conèixer Maria. Conèixer Maria, és conèixer 
Jesús, és conèixer Déu. En Maria, Déu s’hi revela d’una manera única. Maria 
és, ha de ser, no ho dubtis, “la referència primera” per a qualsevol cristià que 
vol fer camí d’evangeli.

3. Intensifica la pregària 

- Recorda com, ja fa temps... 
La pregària del Rosari va acompanyada del que coneixem com: “Lleta-

nies”. La paraula lletania vol dir “oració” “invocació” “súplica”. Les lletanies 
que ocupen lloc especial en la pietat popular són les que, en la seva primera part 
(Per exemple: Santa Maria, Mare de Déu) en lloc de ser l’enunciat d’una in-
tenció de pregària, es redueix a una simple invocació o lloança, mantenint a la 
segona part una breu súplica (Per exemple: Pregueu per nosaltres).

Les lletanies lauretanes que et convido a resseguir en aquestes pà-
gines com a part del rosari que són, s’integren a un text molt antic i venerable. 
A més d’oferir-vos-les en la llengua en què aprengué a resar-les, us les regalo 
també en llatí. Aquesta llengua que acostuma a ser la del seu formulari origi-
nal, segons Josep Urdeix: “té un ritme, unes imatges i unes cadències que no 
sempre són fàcils de reproduir en les traduccions”.

Les lletanies Lauretanes -que són les que formen part de la més antiga 
i coneguda imitació d’aquest estil- són les lletanies marianes anomenades de 
“Loreto”, perquè eren cantades solemnement tots els dissabtes en aquest san-
tuari situat a l’est d’Itàlia i es beneficiaren de l’aprovació de Sixt V 5 i dels seus 
successors. El seu origen no està lligat, però, en aquest lloc.
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Com veurem, les lletanies originals Lauretanes han tingut diversos 
afegitons en el pas del temps. “Reina concebuda sens pecat original” -invo-
cació no acceptada encara el 1844- arribà a fer-se oficial després de la promul-
gació del dogma de la Immaculada Concepció deu anys més tard. La 
invocació “Reina del sant Rosari” -després d’un ús tolerat l’any 1675- es féu 
oficial el 10 de desembre de 1883. I... s’hi afegiren més tard: “Mare del bon 
Consell” (22 abril 1903), “Reina de la pau” (5 de maig 1917), “Reina al cel 
Assumpta” (30 octubre 1950), i “Mare de l’Església” (13 març 1980). 

Es poden considerar com a precedents de les lletanies marianes (les de 
Maguncia, les venecianes i les lauretanes) molts himnes bizantins, entre 
aquests principalment “Akathistos”, així com les lloances anomenades “Khai-
retismoi”, iniciades sempre amb la primera paraula de la salutació angèlica 
–Chaire- que té el significat d’ “alegra’t”: “Alegra’t Maria!”. 
- Reflexiona 

Coneixes i medites la pregària del “Pare nostre”, la de l’ “Ave Maria”, 
la que et proposa la totalitat del Rosari? Coneixes, has orat i contemplat mai 
el contingut de les lletanies “Lauretanes”? Sents ganes de fer-ho? Si en sents, 
t’hi convido!
- Assumeix actituds 

Obra i tanca el llibre cada dia, i, cada dia, ben arrecerat/da a qualsevol 
racó de la teva casa, d’un passeig assossegat, d’una església qualsevol, de la 
teva parròquia -tenint sempre a prop una imatge de Maria que et provoqui 
pregària i dolça inquietud-, ressegueix una de les lletanies lauretanes. Et dic 
la veritat, a mi m’ha fet bé i dono gràcies a Maria. En el meu cas, a Maria 
Auxili dels cristians perquè amb aquesta invocació vaig aprendre a mi-
rar-me-la i a estimar-la a la vora dels meus pares, àvia i germans/es.

- Diguis de cor 

Maria, et vull conèixer.
En tu viu l’evangeli
anunci del teu fill.
Un dia si per l’àngel
torbada t’inquietares,
a mi inquieta’m, també.
L’estel siguis del cel
que em descobreix Jesús:
la seva Bona Nova,
la seva benaurança,
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el seu clam joiós...,
el tast bo i l’olfacte
dels qui han perdut la sal
i l’aire del bon viure.

Una determinació

“Conèixer Jesús per mitjà de Maria”
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4.2. ARTICLES PUBLICATS 

4.2.1. Diari Menorca

LA CARRETERA HUMANITZA I ENS HUMANIZA (agost-1998)

Quan vaig aquests dies per la carretera i veig cotxes que van i vénen, uns 
més o massa ràpids i uns altres més o massa lents, em dic a mi mateix i ho 
coment quan hi ha algú assegut al meu costat: ¿Comprenem que el pas per la 
carretera ens pot humanitzar, que la carretera ens fa exercir el respecte, el risc, 
la confiança, la relaxació, l’atenció, la convivència, la contemplació, la fruï-
ció, la paciència, l’humor, la pregària...?:

•	 La carretera ens motiva el respecte. El respecte per a la nostra vida i la 
vida dels altres. Conduir bé i amb prudència indica que som amants de 
la nostra vida i de la vida dels altres.

•	 La carretera ens fa viure el risc. Sortim i no sabem mai què passarà: 
una avaria del meu cotxe, una avaria del cotxe del meu vessí, un des-
cuit, un no sé què impensable pot passar i pot capgirar la meva vida.

•	 La carretera ens estimula la confiança. Quan entram a dins del vaivé 
comú d’uns kilòmetres que s’allarguen, que s’enfilen o volten, que 
pugen i davallen d’uns kilòmetres per on s’hi passegen màquines de 
tot tipus i persones de caràcters i interessos diferents, em surt de 
l’ànima dir: Confiï en tenir sort, confiï en la bona voluntat i seny de 
tots, confiï en el meu cotxe i confiï en el bon funcionament dels cotxes 
i motos d’altri.

•	 La carretera ens ofereix descans. Per a mi conduir no és sols un medi 
per arribar a la meva fita, és també un plaer. Un plaer de tenir una es-
tona per a mi. Una estona on puc sentir la ràdio amb les seves notícies 
i comentaris o escoltar música que m’agrada; un temps on puc cantar, 
contar i contar-me acudits; un espai que m’ofereix repensar en quietud 
el que vaig a fer...

•	 La carretera ens demana atenció. Conduir és viure de la sorpresa. La sor-
presa que et dóna aquella moto que passa ràpidament i et deixa un ai! al 
cor. La sorpresa d’un tros de camí molt recte i d’una volta que serpenteja 
i és difícil seguir-la. La sorpresa de les frenades o accelerades del qui va 
davant teu. La sopresa de topar-te amb algú que va a peu, en bicicleta, poc 
a poc, o que et passa en una situació o traç de camí perillós...
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•	 La carretera ens possibilita la convivència. Ens regala dialogar amb els 
companys de viatge, riure junts, comentar anècdotes, jugar. He passat 
estones delicioses quan, no conduint jo, he jugat a “veig-veig” amb 
uns fillets que xalen fer-ho mentre es fixen amb detalls del camp, de 
les llaunes o dels estris dels vehicles, amb les nostres robes...

•	 La carretera es regala la possibilitat de contemplar. De contemplar 
vida i bellesa per tot arreu. La vida i la bellesa que hi ha en el camp 
mostrant aquest temps la seva pell vermella i esqueixada per on s’hi 
passegen vaques, bens, cavalls...; el mantell blau del cel durant les 
hores de calor i la dolça serenor de les estrelles amb la lluna i els seus 
carros; l’avanç de la tècnica guiada per unes ments humanes prodigi-
oses,....

•	 La carretera ens predisposa fruir. Fruir la possibilitat d’arribar allà on 
un es dirigeix amb el cor i amb el cap. Fruir d’una arribada i d’una 
caminada fàcil per a tots: pels qui es poden moure fàcilment i pels qui 
no ho poden fer sense la facilitat de les seves vies i dels mitjans de 
comunicació.

•	 La carretera ens enforteix la paciència. Les coses les aconseguim els 
humans acceptant i respectant els límits. És la paciència d’uns que 
deixa en pau la identitat, el fer, la llibertat d’uns altres. És la paciència 
la que fa estimable l’altre: els de pas més lent, més ràpid; els de caràc-
ter nerviós; els del bon fer amable...

•	 La carretera incrementa el nostre humor. L’humor que sempre hem de 
tenir i sobretot viure i manifestar en moments en què algú ens diu 
paraules desagradables o ens gesticula sense respecte, o posa en perill 
la nostra vida. La vida és així. En ella hi ha de tot. L’humor mai ens 
pot mancar.

•	 La carretera ens fa orants. Quan algú és creient tot el que l’envolta és 
motiu de pregària. Pregària que lloa la grandesa i la bellesa de la vida. 
Pregària que agraeix tot el que un frueix, veu, sent, comunica... Pregà-
ria que et fa entrar a dins teu mateix i et fa musicar: Per què veig i sent 
coses tan belles, tan altes?
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SOM SEGONS CONDUÏM  (agost-1998)

Pens amb el vers de Miquel Martí i Pol que diu: “Més enllà de ne-
guits i entusiasmes, potser el guany dels viatges és l’espai que hi descobrim 
de nosaltres mateixos i que tal volta hauria restat fosc sense la llum d’aquelles 
noves rutes”.

El viatjar, l’anar d’aquí a allà conduint em fa descobrir qui som, em fa 
lluir davant els meus ulls la realitat que viu a dins meu i no deix alliberar-se, 
fer-se palesa a la meva consciència. 

Som agressiu? Segur que quan conduesc el meu cotxe, les males ma-
neres de tractar el cotxe mal frenant, mal partint, girant bruscament...; les 
males maneres de tractar els altres cridant, “siulant”, anant fent camí saltant 
lleugers i cínicament la normativa de tràfic, em descriu la meva personalitat 
violenta i agressiva. Els meus cops de geni de la vida normal es desvetllen 
com gegants forçuts del clot profund del meu si.

Som pacífic? Segur que quan conduesc el meu cotxe, les bones mane-
res de tractar-lo essent suau amb les meves maniobres i marxa, respectant el 
pas i el fer dels altres i la normativa de tràfic, em descriu la meva personalitat 
pacífica i pacificadora. Cap raó o paraula banaula em fa perdre la pau del meu 
cor, el cant festiu que em dóna bona sort i un viure joliu.

Som distret? Segur que quan conduesc no estic atent a la varietat que 
em presenta la carretera. Varietat física i simbòlica, varietat de terreny i de 
signes que ha de conèixer i veure un bon conductor. Segur que no estic sensi-
bilitzat i no me n’adon dels intermitents propis i aliens, de les llums llargues 
o normals, de l’espai que he de deixar entre el meu cotxe i el cotxe que hi ha 
al meu davant per si algú em vol avançar amb facilitat. Ésser distrets és anar 
amb pensament descentrats, amb mirades perdudes, és ésser causant d’impru-
dències.

Som respectuós? Segur que quan conduesc som conscient de la meva 
manera personal de conduir i de l’estima que em mereixen aquells que con-
duint bé ho fan segons el seu estil. Reconec que no tots s’avenen al meu pas, 
ni tots viuen el neguit o la indiferència que visc jo en aquelles moments. Res-
pectar els altres és exercir la qualitat de l’amistat en la carretera, i quan algú 
estima tot s’ompl de sentit.

Conduir és una cosa seriosa. Conduir humanitza. El conduir em des-
cobreix el meu jo interior. Jo crec que aquell que intenta conduir bé el que 
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aconsegueix en el fons és millorar el seu caràcter i la seva presència diària i 
normal amb els altres. Conduir insultant i provocant  diu molt del meu jo in-
tractable en la vida normal. Respectar i conduir amb to pacífic diu molt de la 
meva relació elegant i adulta. Som segons com conduïm.

En Martí i Pol escriu: “De totes les creixences, aquesta és la més 
clara: seràs més ric com més els mots se t’omplin de l’amor que despens amb 
la mirada”. Seguint en Martí i Pol, crec que: “tu i jo serem més rics humana-
ment si invertint amor conduint, els altres poden anar més tranquils per la 
carretera”.
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POETES I POESIA RELIGIOSA (abril-2004)

Us vull recordar alguns noms que han brodat l’escriptura fent-la poesia 
religiosa que ens ha ajudat a molts a pensar, a divertir-nos llegint i orant, a 
mantenir diàlegs assossegats amb textos escrits i intel·ligents:

- Mossèn Ramon Muntanyola i Llorach, nascut a l’Espluga de Fran-
colí i que morí als 56 anys. Fou poeta i historiador. Com ha poeta publicà 
quatre o cinc llibres de versos que van des d’una tendresa infantil fins el com-
promís civil en el més alt sentit de la paraula. Obres seves: “Ànima endins” i 
“Romiatge per la terra”, entre d’altres. Mossèn Ramon procedia del poble i 
escrivia pel poble. Com historiador, se’l recordarà per la biografia entusiasta 
que va escriure a favor de “Vidal i Barraquer”, cardenal de la pau, reivindi-
cant-lo de calúmnies i descobrint-lo a les noves generacions. Que bé si apren-
guéssim d’ell el cabussar-nos en el món interior i apropar-nos a qui injustament 
és maltractat.

- Mossèn Miquel Melendres i Rué, canonge de Tarragona que morí 
d’infart als 69 anys. Ocupa a dins de la poesia catalana religiosa i moderna, 
un lloc especial gràcies al seu misticisme, riquesa de lèxic, al·lucinant imagi-
nació i forta sensibilitat. Alguns dels seus llibres: “La muntanya de la mirra” 
“L’esguard meravellat” i “La ruta il·luminada”. Que bé si aprenguéssim 
d’ell la saviesa que conté un dels versos que escrigué: “Sia pels necis tota 
gloriola. L’única glòria és haver estimat”.

- Mossèn Jacint Verdaguer, fill de Folgueroles, que va cloure els seus 
ulls el 10 de juny de 1902 i que, encarnant profundament l’ànima catalana i 
cristiana, va viure no pocs embats contra el seu valor poètic i contra el seu ca-
ràcter sacerdotal. D’ell us record avui “L’Atlàntida” els “Idilis i cants místics” 
les “Flors del calvari”... Algú, tenint-lo present, ha dit d’ell allò que Dant va dir 
un bon dia de Virgili: “Onorate l’altissimo poeta”. Que bé si els creients en Jesús 
sabéssim mantenir com ell la fidelitat a l’Església, malgrat tot.

- I, entre els de casa nostra, Mossèn Michel Casasnovas, Mossèn 
Rafel Maria Oléo... preveres i poetes, i tants d’altres preveres que, escrivint, 
han tingut i tenen la intenció de transmetre el missatge que porten al cor amb 
la bellesa que crea l’art del qui sap escriure: Guillem Pons, Llorenç Olives, 
Sebastià Taltavull, Joan Febrer, Ferran Martí, els germans Sastre i Por-
tella, Josep Manguán, Miquel Anglada, Josep Salord etc....
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* De Mossèn Miquel Anglada us record obres com: “Bisbes de Me-
norca”,“Pessics” i el seu famós “Records per un somriure” que durant molts 
d’anys fou, com diu Florenci Sastre, “el llibre d’en Miquel”. 

* De Mossèn Michel Casasnovas Anglada, us vull deixar escrit 
només un poema dels seus “Brins oracionals”. És sincer quan, buidant la seva 
ànima, fa aquesta pregària confiada: “Vianant som, Senyor, dels camins de la 
vida, vaig vagant ja fa temps per turons i fondals, capejant vendavals de ge-
lada embranzida, travessant per vergers exultants de fruitals. El meu cor sap 
el que és la fredor dels mensypreus i la dolça escalfor de l’estima sincera, el 
punyal traïdor que te claven els necis, les gebrades d’hivern, la rient prima-
vera. Els meus peus fatigats, poderosos de fang, ja freturen el cim tot obert al 
gran cel i s’encén i rebull en mes venes la sang com volcà que rebenta amb 
fogates d’anhel”. Que bé si aprenguéssim de tantes persones la seva humil 
bondat i sinceritat.

En el llibre que vaig compartir amb Dolors Oller “Ressò de silencis”, 
deix escrit: “Un poeta és enamorat solitari que crea i fa sens mal ferir res del 
que toca. Les seves mans no manipulen. Ho mira tot, ho observa tot però res 
no torba. Per a ell tot és sagrat, tot és un símbol”. Que bé si molts desvestís-
sim l’ànima de la poesia religiosa. La poesia religiosa és per a mi com el bes 
de la lluna que asserena terra i cors.
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EDUCAR ÉS LA NOSTRA TASCA MÉS SERIOSA (juny-2006)

Un pessic -producte de la saviesa oriental- ens compta d’algú tan be-
neit, que era conegut amb el nom de “golem” (no acabat de fer, a mig coure). 
I és que, aquest algú, no volia despullar-se per dormir perquè l’endemà tenia 
por a no trobar la roba per vestir-se. No et preocupis -li digueren-. Agafa un 
paper i un llapis i vés apuntant on deixes les coses: les sabates, sota el llit; els 
pantalons, a la cadira, etc. I..., efectivament, la cosa funcionà. Però quan ja 
estava vestit començà a tremolar dient: -I jo, on som jo? Ai! açò no ho vaig 
apuntar!

Avui porto entre sella i sella una reflexió: No hi ha més de dos “go-
lems” a prop meu? No hi ha algú que tot i que sap on té les coses, no encerta 
trobar-se a ell mateix? Jo mateix, sé qui som, sé on estic? Potser sí que conec 
els conceptes de l’assignatura que oferesc, però..., encert a conèixer el nivell 
personal dels alumnes que tract? M’adon de qui no pensa o no actua com jo 
mateix i el sé tractar com a persona?... Potser sí m’esforç per a fer-me amb el 
darrer crit de la tècnica, però... , em deman, tenc conclusions assumides sobre 
el què he de fer de mi mateix i com m’he d’educar si vull ésser una persona 
apta per a la convivència? Reflexionant record Victor Hugo: “No hi ha males 
herbes ni homes dolents, sols conreadors dolents”. Record Immanuel Kant: 
“Tan sols mitjançant l’educació pot l’home arribar a ser home. L’home no és 
més que el que l’educació fa d’ell”. Record, també, el que es compta del le-
gislador grec Licurg (segle IV abans de Crist). Us ho dic: 

Un bon dia fou convidat a parlar sobre l’educació i ell acceptà la con-
vidada. Demanà, açò sí, sis mesos per a preparar el seu discurs. La seva res-
posta estranyà. Tots reconeixien la seva capacitat i condicions de parlar en 
qualsevol moment sobre el tema. Era un bon pedagog.

Passaren els dies i, als sis mesos justs, Licurg comparegué davant l’as-
semblea. Mirant-se’l, tots esperaven sorpresos la resposta. I, vat aquí que, 
posant-se a la tribuna pròpia dels oradors no digué res de res. Els qui el con-
vidaren anaven de sorpresa en sorpresa. En lloc d’escoltar paraules, veieren 
com uns “personatges” entraven en escena portant quatre gàbies. En cadas-
cuna d’elles hi havia un animal: dues llebres i dos cans.

Un d’aquells “personatges”, i a un senyal prèviament establert, obrí la 
porta d’una de les gàbies, i... una petita i blanca llebre sortí corrent ben espan-
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tada. Després, un altre personatge, obrí una nova gàbia on hi havia un ca. I el ca, 
sentint-se alliberat, sortí fent una carrera a la desesperada amb la intenció de cap-
turar la llebre fràgil i indefensa. Es compta que l’escena fou dantesca. Els cors dels 
qui havien anat a escoltar Licurg pareixien saltar del seu pit. Ningú d’ells aconse-
guia entendre el que pretenia aquell educador fent viure un espectacle tan agressiu. 
Licurg, però, no s’immutà front l’esglai de la gent. I de nou, sense di res, es tornà 
a repetir el signe establert i foren alliberades de les gàbies restants, una nova llebre 
i un nou ca. El públic just contenia la respiració. Els més sensibles es taparen els 
ulls. No volien tornar experimentar la mort bàrbara d’un indefens animal que 
corria i saltava. Aquesta vegada, però, tots fruïren d’un espectacle inèdit. En el 
primer instant el ca envestí contra la llebre i, en tost d’estroncar-la, la tocà sols amb 
el peu i la llebre caigué a terra tranquil·lament posant-se dreta amb un santiamén. 
Llebre i ca lluïen un aire fresc i jocós. Per a sorpresa de tots, aquesta vegada de-
mostraren tranquil·la convivència saltant i jugant junts.

Sols després d’aquesta escena, Licurg proferí: “Senyors, acabeu d’assistir 
a una demostració del que pot aconseguir l’educació. Les dues llebres que heu 
vist són filles de la mateixa matriu, foren alimentades igualment, reberen les ma-
teixes atencions. Els cans, igualment. La diferència entre uns i altres resideix, 
senzillament, en l’educació rebuda...”. Els oients entengueren el que volia dir 
Licurg. I ell, sentint-se comprès, prosseguí vivament parlant sobre les excel·lèn-
cies d’una educació basada en una concepció de la vida apta per a la convivència, 
pel respecte a qui es diferent. 

Fent cas a la idea que ronda pel meu cap, em dic: Als educadors ens convé 
esclarir intel·ligències, però, i sobretot, hem de parlar al cor, hem d’ensenyar a 
despullar-se i a despullar-nos de les nostres imperfeccions de convivència. Cert, 
hi ha llacunes en tots els camps del viure. Però n’hi ha una que ens és essencial 
reparar i corregir: la llacuna de la convivència. Què fer per a no barallar-nos o 
distanciar-nos uns i altres a dins dels àmbits familiar, escolar, polític, social...? No 
ens és més convenient aprendre a conviure amb els de casa i fora de casa que 
rebre, fins i tot avui, assistència -estudi assistit- en qualsevol de les llacunes que 
afecten al camp del saber: matemàtiques, llengües...? No voldria que ens passés 
el que passà al “golem” del compte: aprengué a ubicar les coses, a donar raó de 
les coses, però no aprengué a ubicar-se ell mateix, a fer-se amb ell mateix.

Una vegada més -i cada vegada més- perceb que l’educació no es consti-
tueix en una mera llau d’informacions i avaluacions. Educar és, més bé, treballar 
les potencialitats interiors de cadascú i a partir de cadascú. I açò no és fàcil, ho 
sabem. Fàcil és, més bé, ensenyar. Educar és més difícil. L’educació ha de ser avui 
la nostra tasca més seriosa. 



207

EL SR. RAFEL OLÈO ENS DIGUÉ: NO EMPETITIU DÉU! 
GRÀCIES! (maig-2018)

Després d’una trobada de formadors de Seminari on en C. Vidal, rector 
de la Parròquia des Migjorn i gran amic del Sr. Olèo, ens va dir que estava 
agonitzant, decidim anar a visitar-lo.

A Francesc Cardona, rector de la Parròquia des Mercadal, i a jo mateix 
ens obra la porta na Glòria, la seva germana religiosa, i ens deixa entrar a 
veure’l. Ens diu amb aquella dolcesa que li és peculiar: Entrau, ja no diu res 
i crec que ho acaba. Era divendres passat. L’agonia del Sr. Olèo ha estat 
llarga, com quasi infinit ha estat també el temps que ha durat la seva impossi-
bilitat per a desenrotllar una tasca pastoral directe i apassionada que en ell era 
del tot normal i evident. Tot i així la seva casa era un degotall constant de vi-
sites. Molts hi anàvem a degustar, de tant en tant, la presència i la paraula d’un 
home de Déu que ens havia arribat al cor des de que el vàrem conèixer.

Entram a l’habitació, el miram de lluny i semblava fugit. Ens hi apro-
pam i comença a mastegar paraules indesxifrables amb l’esglai de na Glòria i 
de na Xisca, una altra germana seva. Elles comenten: És estrany,durant tot el 
dia no havia dit res!. Observ com el Sr. Oléo mira amb ulls ben oberts a Fran-
cesc Cardona regalant-li un bon somriure. Vivint la situació, un pensament em 
ronda silent pel cap: Els preveres li hem estat com la nineta dels seus ulls. 
Quan era Vicari General -ho fou durant molts d’anys- un rosegall de capellans, 
de tota edat i tendència, esperaven asseguts a la vorera del seu despatx, paci-
entment, torn d’entrada. Poder airejar amb ell qualsevol assumpte, personal, 
parroquial o diocesà, era un regal de l’Esperit.

Passen uns moments i en Francesc Cardona s’acomiada. Jo decidesc 
quedar una estona més. Me sortia de l’ànima. Volia acompanyar-lo uns mo-
ments sentint molt a dins meu com ell m’havia acompanyat també amb com-
prensió i maduresa, i silenciosament, molts d’altres moments de la meva vida. 
Sempre recordaré i li agrairé el temps que passà al costat de la meva mare 
quan ella se sentia també cridada per Déu definitivament, i tants d’altres que 
m’ajudaren a pacificar el meu esperit quan ho necessitava.

Passats sols uns instants, entra a l’habitació Joan Tutzó, vicari de St. 
Esteve i de St. Francesc, i el Sr. Olèo se’l mira fent-li un altre somrís ben ex-
pressiu. 
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En aquests moments, na Glòria s’apropa al seu germà i li manifesta 
que pot estar content perquè varis capellans l’hem anat a veure. El Sr. Olèo 
segueix restant en silenci però atent mentre la seva germana religiosa, acaro-
nant la seva cara, li diu amb agradosia i convenciment: Rafel, Déu et cridarà 
molt prest i ja definitivament, d’aquí a poc temps aniràs al cel. No estàs con-
tent? Allà podràs veure molta gent que has estimat. Et trobaràs amb els teus 
germans, amb el Bisbe Miquel... No estàs content?. I jo mateix també li dic: 
Sr. Oléo vostè ha estat el capellà que més he estimat. Ho dic amb orgull. Vostè 
ha estat el meu referent. Record perfectament la seva talla de bon professor 
al Seminari. Li don gràcies per tantes estones que m’ha dedicat pacientment... 
Jo l’he vist obrir sempre camí, incansable, i voldria seguir els seus passos, 
però..., i vostè ho sap, no li arrib ni als garrons! Sempre he admirat la seva 
espiritualitat, la seva intel·ligència, el seu saber.... 

El Sr. Olèo calla i navega pel seu interior. Ell viu embolcallat per altres 
sentiments i pensaments. La festa de l’Ascensió de Jesús al Cel que estàvem 
a punt de celebrar s’anava apoderant d’ell molt fortament.

Després d’una estona sense dir paraula, amb el somriure que el man-
tenia deixondit, ens mira fixament als dos capellans i comença a mastegar el 
que portava al cor. Del que anava pronunciant vaig poder recollir i entendre 
amb claredat: A pesar dels nostres falls com a capellans, a pesar de les peti-
teses de l’Església de Menorca, Déu és gran. No ho oblideu mai. En aquests 
moments, pensant amb la meva vida, tenc molts d’interrogants. Em present 
davant Déu i..., tot i que som poca cosa: Déu ha fet en mi obres grans! Déu 
és, i Déu és bondat. Déu no pot ser altra cosa. Déu m’estima. Déu és im-
mens, Déu és plenitud, Déu és inefable, Déu és inexpressable. A pesar de la 
meva petitesa Déu ha fet en mi coses grans. Sigueu bons capellans, confieu 
amb la plenitud de Déu, amb la seva bondat i grandesa, no el faceu petit. No 
empetitiu mai Déu. Deman perdó per si no he estat capaç de respondre a sa 
grandesa i a sa bondat de Déu. Déu és gran tot i que jo som petit! Déu ens 
accepta a tots així com som. També a jo m’accepta així com som...

En aquests moments en Joan Tutzó em diu: Bosco, dóna-li l’absolu-
ció. Després d’uns moments en què els llavis del Sr. Olèo van repetint cons-
tantment i amb més claredat: Déu és gran, Déu és bondat, Déu és infinit. Déu 
és, Déu és bondat a pesar de les nostres petiteses, de les meves petiteses. Déu 
ens accepta així com som. Déu m’accepta així com som, amb llàgrimes als 
ulls li dic: Sr. Olèo vol que el beneesqui en nom de Déu? Vol rebre, potser, 
l’absolució de Déu? I ell, encetant de nou un altre somrís, amb respon que sí 
tancant els ulls. I en silenci, conscient del que rep, acull l’absolució de tot allò 
que ell considera petiteses del viure.
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Aquests moments seran sempre per a mi inoblidables. Foren instants 
de silencis i de paraules difícils de pronunciar. Després, traient amb dificultat 
de davall els llençols la seva mà dreta, me la dóna donant-me gràcies i repetint 
una i altra vegada: Déu és gran, no faceu petit a Déu mai!. Després, mirant 
en Joan li musica feliç: Joan conserva el teu humor –i engrandint encara més 
el seu somriure, segueix: Y ahora hablemos en castellano. (En Joan més tard 
em comptà que el dia que en Gerard, rector de la Catedral, el va presentar al 
Sr. Olèo, ho va fer amb castellà. I per açò allò de hablemos en castellano). El 
Sr. Olèo ni en aquestes hores perdé el seu humor. Ell era un enamorat de la 
Verge del bon humor. Verge que ell mateix esculpí en pedra i que ara festeja 
el Claustre de les germanes de Sta. Clara que ell tan va estimar.

Finalment, amb un somriure ample i seriós, ens diu als dos: I ara, 
adéu. Pensau que Déu tornarà i noltros ens tornarem a veure. Adéu. Sr. 
Olèo, resi pels capellans, resi per noltros, li repetirem allunyant-nos a poc a 
poc i mirant-lo als ulls, agraïts totalment. 

En Joan i jo sabem -serà una de les nostres experiències més grans 
compartides- que no sols ens han estat sublims les paraules del Sr. Olèo, també 
ho han estat les seves ACTITUDS. En ell, i en aquests darrers moments seus, 
hi hem descobert -jo una vegada més entre tantes-: La seva gran espirituali-
tat, la seva fe envejable, la seva seriositat que l’ha fet tothora digne de crèdit, 
la seva sinceritat desbordant, la seva senzillesa indesxifrable, la seva alegria 
i bon humor a flor de pell.

Sr. Oléo, senzillament gràcies. Gràcies per la seva vida i la seva mort.
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QUÉ VERGÜENZA NO TENER NADA MÁS QUE LA 
NOCHE! …
(desembre-2016)

A les portes de Nadal,  no crec just fer una distinció entre els qui cre-
uen que Déu existeix i els qui no ho creuen, sinó entre els qui creuen que 
existeix i els qui creuen que no existeix. Tots els humans creiem. El fet de 
creure ens constitueix humanament tant com el de pensar, rectificar, estimar, 
plorar o somriure.
 J. Malègne posa en boca d’un dels seus personatges: Lluny de ser-me 
Crist inintel·ligible si és Déu, és Déu qui em resulta estrany si no és Crist. 
Confés que form part de la seva colla. Déu és Amor o no és Déu.
 A cada època, als creients ens toca repensar la nostra actitud. Ho vam 
fer en el segle XIX quan Nietszche manifestà: Déu ha mort, visca el superhome! 
a Así habló Zarathusta. Mes, ... ens és desitjable arribar a ser superhomes? 
Des de la meva visió sols és super qui estima, qui s’obre a tothom. I, em 
deman, és possible estimar sense acollir els límits que acompanyen l’amor? 
Crec amb st. Pau que l’amor és pacient i bondadós, ho excusa tot, ho perdona 
tot, .....  L’home super és el qui més reconeix els seus límits. La cosa no está 
en saber, la cosa está en amar mucho (Sta. Teresa de Jesús).
 Vam tornar a repensar la nostra actitud, quan J. Millán Astray, en el 
paranimf de la universitat de Salamanca l’any 1936, manifestà: Mori la intel-
ligència, visqui la mort!. Però..., vivint!, la mort de la intel·ligència ens és 
desitjable? No ens deixaria en dol permanent? I el dol permanent no és humà!

 Avui, som convocats de nou  a reflexionar. Se’ns diu que el crit: Déu 
ha mort!, ja no ens arriba de les mans del superhome ni de la mort de la intel-
ligència, sinó del nihilisme, del culte al Jo: Primer Jo, segon Jo, sempre Jo. 
El nihilisme crea l’infern present a Síria, Afganistan, Líban, Nigèria, a casa ...
 Entre els propis, no poques vegades els altres són com un obstacle. El 
nihilisme és dispara frontalment contra l’amor. No veu en l’altre (el refugiat, 
el vingut d’un altre lloc, el diferent)  la raó essencial del viure: Estimar i ser 
estimat!

Quan els altres no troben lloc a la casa que ens és comuna, també el 
Déu Amor és descartat! I... qui hi perd? Déu o nosaltres? Nosaltres, segur! 
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Renunciant a viure el goig de l’amor, cream l’angoixa del “descart”, com diu 
el Papa que dia 13  complia 80 anys. I descartant, no “vivim!” ni els descartats 
ni els descartants. 
 Un món sense els altres, no té ànima. Aporta la tristor de la soledat. Si 
l’absència de l’amic que mor ens descobreix el valor que tenia, ens convindrà 
descobrir a temps el valor de l’altre, de l’amor, del Déu Amor.
 A prop de Nadal, convid als qui creieu que Déu existeix i als qui creieu 
que no existeix, a mesurar aquestes paraules: Qué miedo inútil, qué vergüenza/ 
no tener oración para morder,/no tener fe para clavar las uñas,/ no tener nada 
más que la noche,/ saber que Dios se muere, se resbala,/ que Dios retrocede 
con los brazos cerrados,/ con los labios cerrados, con la niebla,/ como un 
campanario atrozmente en ruinas/ que desandara siglos de ceniza. (Mario 
Benedetti).  
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LA LAÏCITAT NO POT SER IGNORANT (juliol-2018)
Llegir, escoltar i observar, i sospesar el que llegim, escoltam i obser-

vam,  resulta ser no sols fruit de qui no vol ser un més a dins d’una corrent que 
ens vol posar a tots  en el mateix vaixell, sinó que és, sobretot, opció de qui té 
per gran estima els seus criteris i dignitat personal i vol navegar portant ell 
mateix el timó de la seva nau. No deixar-se manipular per ningú no és fàcil, 
reclama temps de reflexió, de quietud i de  meditació. Reclama tenir persona-
litat.
 He observat com Joan Bauzà en la seva columna Espurna del Diari 
Última Hora, recorda el capítol 2 del llibre bíblic del profeta Jeremies: Per què 
tantes voltes!Per què tants canvis de sentit!. 

Avui, immersos en el dia a dia, no som pocs sinó molts els qui ens 
demanam: Per què altra vegada es torna a problematitzar l’existència de 
l’assignatura de religió i dels Col·legis concertats? No puc deixar de dir el 
que sent: Ho és unes ganes de donar voltes i voltes per esquivar un consens 
que ens faciliti la convivència en qüestions que molts consideram essencials 
en la vida de tots els individus!!!  Qüestions com la llibertat de ser educats en 
valors universals i en creences que cerquen respostes com més assenyades 
millor a no poques de les inquietuds existencials que vivim, en un moment o 
un altre de la vida, la majoria dels individus de tots els llocs i temps.
 Actualment, quasi dos milions de joves, en el Regne Unit, opten per 
un centre concertat dirigit per alguna organització religiosa. La Constitució 
italiana parla clarament del dret a la lliure elecció de l’ensenyança. A Bèlgica, 
l’educació concertada religiosa representa entorn de la meitat de l’ensenyança 
de tot el país. A Grècia, l’educació pública és oficialment gratuïta i religiosa. 
A França, l’ensenyança privada, concertada, està protegida per la Llei Debré 
de 1959... Bé, som molts els qui creiem que els pares i els adults tenim dret a 
decidir el model educatiu que volem pels fills i per noltros mateixos. L’edu-
cació dels individus, en un estat democràtic, ha de ser facilitada i no obstacu-
litzada pels diferents colors polítics a qui  se’ls atorga el servei de facilitar i 
no d’obstaculitzar la bona convivència entre la diversitat existent.
 Moltes són les preguntes que em faig quan el tema de l’educació torna 
a ser remenat per enèsima vegada tot defugint del necessari i convenient con-
sens ample. Preguntes com: Com hem d’elaborar una nova cultura, pluralista 
i universal, humanitzadora i alliberadora si no consensuam? Quins mecanis-
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mes de diàleg intercultural i interreligiós ens hem de donar per tal de cercar 
allò que ens uneix abans que el que ens separa? Què hem de canviar per a 
posar de ver el progrés al servei de la diversitat? Com ens convé viure la mul-
tidimensionalitat de l’ésser humà? Com  potenciar la recerca intel·lectual crí-
tica i oberta si negam la diversitat real? Com convé interpretar 
antropològicament el misteri de la llibertat i de la consciència? Què signifi-
quen les religions en l’interior de la cultura de tots els pobles? Convé, en el 
camp educatiu de qualsevol persona, oferir la possibilitat real de plantejar-se 
si estem o no sols, o, també, què dóna de si la vida?
 Prou sabem que la història de la humanitat no s’ha limitat a fer una 
lectura ètica de la praxi humana sinó que al mateix temps n’ha fet una lectura 
religiosa i teològica. Essent així, és just suprimir del camp educatiu la lectura 
religiosa i teològica que s’ha dut i es du a terme?
 Creiem de ver que la relació entre ètica i religió s’ha de viure d’una 
manera dualista, és a dir, separada i privatitzada en allò que precisament fa 
referència a la dimensió religiosa? Creiem de ver que ens convé no viure-les 
d’una manera sincera, oberta i dialogal?
 Segons crec, la clau de la recerca consisteix a obrir-se sense por a totes 
les possibilitats que, com un pou sense fons, emergeixen de les necessitats 
bàsiques de la persona i de la pregunta pel sentit. I amb el bisbe Setien, que 
morí fa pocs dies, crec també que pensar una laïcitat de l’Estat que es posa al 
servei d’una societat en la qual no es reconeix la influència de la religió en la 
humanitat i que, per  açò, s’ha d’eliminar, és posar a la laïcitat al servei de la 
ignorància.
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4.2.2 Setmanari El Iris, Ciutadella

VULL PAU I NO ENFRONTAMENTS ODIOSOS (juny-2016)

He llegit que el portaveu de Daesh, Mohamet al Adnani, a un missatge 
de 30 minuts de duració i difós a través de les rets socials, va animar als seus 
seguidors a dur a terme més atemptats a occident, especialment a Europa i als 
Estats Units, amb motiu del mes sagrat de ramadà, que comença el juny.
 A un missatge, carregat d’aquell tipus d’odi que no fa altra cosa que 
qualificar a qui l’anuncia i programa -tot i que la seva veracitat no ha pogut 
ser confirmada-, Al Adnani assegura que atacar “als que anomenen civils és 
el millor i més útil” abans d’afegir que a la terra dels creuats (occident), “no 
hi ha que preservar la sang ni existeix res del que s’anomena innocents”. Al 
Adnani, no fa altra cosa que cridar a favor de l’enfrontament dels pobles i 
persones.  Res en ell de diàleg, de respecte als altres, i d’aconseguir drets as-
sumint els deures.
 A l’altra cara de la moneda tenim al Papa Francesc que ha rebut el 
premi Carlemany. L’antic alcalde de la ciutat d’Aquisgrán (Alemanya), i por-
taveu de la junta electiva del Premi, Jürgen Lindedn, fou l’encarregat d’entre-
gar al Papa aquest reconeixement,  el 6 de maig passat, davant representants 
de diversos països: Felip VI, rei d’Espanya, la cancellera alemanya Àngela 
Merkel i el president de la Comissió europea, Jean-Claude Juncker. No pocs 
consideren que aquest premi és de gran prestigi internacional.
 El Premi Carlemany ja fou atorgat i acceptat pel Papa Joan Pau II a la 
tercera vegada de ser-li concedit. Els Papes no solen acceptar premis. Per les 
raons que siguin, el Papa Francesc el va acceptar a la primera. Francesc és un 
Papa obert, amb forta personalitat i que sap què fa, on ho fa, i per què ho fa.
 Recordem que el 25 de novembre del 2014, un discurs del Papa Fran-
cesc al Parlament Europeu, va causar impacte. Aquest Papa que s’apropa als 
refugiats i que ens ancoratge perquè anem a la perifèria, aposta per al diàleg i 
no per a la confrontació, aposta per estendre la mà i no per estrènyer el puny, 
com ho fa Mohamed al Adnani. Aquest és el Papa que parla del Déu de la 
misericòrdia, ric en l’amor. Aquest és el Papa que resulta creïble per a no poca 
gent i discutit per uns altres front la seva valentia profètica.
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 Sols vull recordar el seu somni sobre Europa tenint present que les 
nostres paraules i gestos, com he dit, ens autoqualifiquen: 

“Somnio en una Europa jove, capaç de ser encara mare: una mare que 
tengui vida, perquè respecta la vida i ofereix esperança de vida. Somnio una 
Europa que es fa càrrec dels infants, que com un germà socorre al pobre i als 
que ens arriben cercant acollida, perquè ja no tenen res i pidolen refugi. Som-
nio una Europa que escolta i valora els malalts i els ancians, a fi de que no 
siguin reduïts a objectes improductius de descart. Somnio una Europa on ser 
emigrant no sigui un delicte, sinó una invitació a un major compromís amb la 
dignitat de tot ésser humà. Somnio una Europa on els joves respirin l’aire sa 
de l’honestedat, estimin la bellesa de la cultura i la d’una vida senzilla. Vida 
no contaminada per les infinites necessitats del consumisme; on casar-se i 
tenir fills sigui una responsabilitat i una gran alegria, i no un problema degut 
a la manca d’un treball suficientment estable. Somnio una Europa de les fa-
mílies, amb polítiques realment eficaces, centrades en els rostres més que en 
els números, en el naixement de fills més que en l’augment dels béns. Somnio 
una Europa que promogui i protegeixi els drets de cadascú, sense oblidar els 
deures a favor dels altres. Somnio una Europa del la qual no es pugui dir que 
el seu compromís pels drets humans hagi estat la seva darrera utopia”.

 Bones paraules del Papa en aquesta hora present en la qual  necessitam 
referents que ens eduquin per a la pau i no per als enfrontaments. 
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DESIG INFORMAR CONSTRUINT (març-1916)

 Els Oscars han premiat “Spotlight”. Ignacio Aréchaga diu que és una 
bona pel·lícula sobre la investigació periodística del “Boston Globe”, que va 
denunciar l’encobriment dels abusos sexuals a menors comesos per capellans 
a la diòcesi de Boston.
 El “Boston Globe”, diu Aréchaga, prestà un bon servei a la veritat i 
també a l’Església quan denuncià la mala gestió de la Jerarquia, més preocu-
pada per a protegir el bon nom de la institució que atendre a les víctimes.
 Si som molts els qui celebram una investigació feta amb consciència 
com la del Diari de Boston, també som molts que no ens satisfà la pluja infor-
mativa posterior lluny de la serietat dels reportatges del “Boston Globe”.
 No ens satisfà, per exemple, l’amplitud que alguns donen a aquest 
fenomen. És veritat que després de la denúncia en EE.UU., van sortir públi-
cament els casos d’altres esglésies d’Europa com sobretot les d’Irlanda i Ho-
landa.  Però, quan alguns ho generalitzen tant, transmeten la impressió que el 
clergat catòlic està infectat de cràpules sexuals. Si tenim present el país més 
afectat, EE.UU., el balanç estadístic més precís realitzat pel “John Jay College 
of Criminal Justice”, trobà que en el període 1950-2002, les denuncies afec-
taren al 4% dels capellans en actiu, i que una minoria encara més petita (149) 
acumulava més d’un quart de les denúncies (27%). I en altres països la pro-
porció té un tant per cent menor, mai de mai justificable.
 Crec que no s’ha de fer creure, per no ser cert ni just, que els abusos 
sexuals a menors sigui un problema específic del clergat de l’Església catò-
lica. En realitat, i sense excusar ni amagar els casos que li són propis, informes 
com els de “Philip Jenkins”, no catòlic i autor de “Pedophiles and Priests”, 
mostren que el problema dels abusos és greu en tots els àmbits: familiar, es-
port, associacions juvenils, escoles, ... Segons Jenkins, una informació no 
presentada adequadament provoca que l’opinió pública es vagi familiaritzant 
amb la figura del “capellà pederasta”, mentre que els qui abusen en altres 
àmbits passin com a de puntes (...) o siguin vistos com a casos aïllats. Qui vol 
acarar i prevenir, no pot amagar ni silenciar cap àmbit. 
 Tot i així, en un i altre àmbit, no sempre les denuncies són certes. 
Conec personalment algú acusat de pederàstia i després absolt.  I, per cert, la 
informació pública que resultà falsa, no fou desdita. Pot ser també que hi hagi 
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alguns informadors, com ha passat a alguns bisbes, que estan més preocupats 
per la seva fama que per la veritat. Una informació que vaig recollir ja fa sis 
anys deia:  “A Alemanya, de 1995 a 2010, s’han registrat 200.000 casos de 
pederàstia i, d’ells, només 95 s’han acusat a capellans que, al final, s’han 
condemnat a 36. La gravetat del problema no depèn per cert a la quantitat dels 
casos.
 Record, no per defensar el que no ho és, però sí per a ressaltar el que 
a vegades no es fa, una carta del salesià Martin Lasarte, dirigida a periodistes. 
Deia: “Som un capellà catòlic. Me sent feliç i orgullós de la meva vocació. Fa 
20 anys que visc a Angola com a missioner. Em causa un gran dolor que per-
sones que haurien de donar senyals d’amor a Déu siguin com un punyal a la 
vida d’innocents. No hi ha paraules que justifiquin aquests actes. No hi ha 
dubte que l’Església ha d’estar al costat dels febles i dels més indefensos. Per 
açò, les mesures que es prenguin a favor de la protecció i prevenció de la 
dignitat dels infants serà sempre una prioritat absoluta. Tot i així, m’agradaria 
veure com els mitjans d’informació parlen també dels mils i mils de capellans 
que es desgasten cada dia a favor dels infants a les quatre parts del món. No 
sé si us interessa saber que jo mateix hagi tingut que transportar, per camins 
minats durant l’any 2002, a molts de fillets desnodrits des de Cangumbe a 
Lwena (Angola), ja que ni el Govern estava disposat i les ONG’s no estaven 
autoritzades; que hagi tingut d’enterrar desenes d’infants morts a causa de 
guerres, etc. etc., ...”.
 Bé, avui sols dir-vos que m’agraden les informacions que ajuden a 
construir i no a destruir associacions, entitats, esglésies, ... que, tot i que són 
imperfectes  -qui no ha de demanar perdó més d’una vegada-, duen a terme 
una infinitat d’accions que és just agrair i reconèixer.
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L’ESGLÉSIA ÉS, SI ATÉN ALS POBRES (maig-2016)

Fa uns dies que amb alguns varem mantenir un diàleg prou enriquidor 
referent a varies preguntes. Per exemple: 1. Per què l’Estat facilita a través de 
la declaració de la renda el finançament de l’Església Catòlica. 2. Les nostres 
parròquies atenen de ver als pobres?

Tenint present que totes les opinions s’han de ben escoltar, vam recor-
dar que, referent al finançament de l’Església Catòlica, tot porta una història 
al darrere com explic en el meu llibre darrer “Deixem de ser mediocres” pag. 
132-135. En aquest curt espai del llibre record que aquesta col·laboració prové 
de la desamortització de 1835, quan Mendizábal suprimí per decret els béns 
de la clerecia i els posà a subhasta pública. Més tard, el 1851, s’acordà una 
renda anual perpètua que l’Estat passaria a l’Església en reparació dels danys 
soferts, i aquesta renunciaria a tots els béns que li havien estat usurpats. Ja en 
democràcia, els acords de 1979 entre les dues parts, deien que l’Estat no pot 
perllongar obligacions jurídiques contretes en el passat. L’assignació directa 
dels pressupostos quedà suprimida l’any 2006 i la col·laboració de l’Estat 
seria facilitar que siguin els ciutadans (i només ells) qui decideixin quina part 
dels seus impostos van vers el finançament de l’Església. L’Església cada any 
se sotmet a un referèndum lliure i democràtic a través de la creueta de la 
renda. Així, que cadascú actuï segons la seva consciència i tenint present, si 
vol i ho creu de justícia, el que l’Església avui fa a favor de la societat: Càritas, 
hospitals, atenció als joves...”.

No us engany si us dic que, els qui compartim directament la vida de 
qualsevol parròquia, és la nostra màxima preocupació actual, i sempre ha de 
ser així, estar al costat dels més pobres. Per açò, i des del Consell Parroquial, 
ens demanem constantment: La Parròquia com atén als pobres? I és que nia al 
cor de cadascun dels membres del Consell que: “Una Parròquia, una Diòcesi, 
que no atén als pobres primordialment, no és catòlica”.

 A aquesta conversa mencionada a l’inici, tenint dades de 2013, vam 
veure que l’Església es responsabilitza de 107 hospitals; 128 ambulatoris i 
dispensaris; 876 cases per ancians, malalts crònics, invàlids i minusvàlids; 937 
orfenats i altres centres per a la infància; 321 guardaries; 365 centres especials 
d’educació; 305 consultoris familiars i centres per a la vida i per a la família; 
137 capellans treballen en 82 presons i, amb ells, 2.769 voluntaris; 73 centres 
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per a l’acolliment de reclusos en llibertat provisional; 54 d’atenció a toxicò-
mans; 24 per a malalts de Sida. Càritas invertí 230 milions via 17 programes 
d’assistència social; Mans Unides, 46 milions a 720 projectes. Cert que veiem 
que de l’altra casella de la Declaració d’Hisenda hi participen Càritas i Mans 
Unides a més de 40 organitzacions que desenvolupen programes d’acció so-
cial i depenen de l’Església. Però una cosa és la casella pel «sosteniment» de 
l’Església i, l’altra, per «obres socials». Obres socials que porten a terme 
també altres entitats.

Us assegur que molts dels qui celebrem l’Eucaristia ens preocupa 
oferir el pa de cada dia als qui no en tenen. Cada dia agraeesc i em sorprenc 
gratament davant tantes persones que col·laboren de maneres diferents (treball 
directe, donatius, menjar, ...) per aconseguir la integració social d’aquells que 
la societat i/o les circumstàncies personals els marginen.

Segons dades que ara mateix tenc a mà de l’any 2015 i publicades a 
varis Mitjans de Comunicació, m’adon que, a més a més, les visites a les ca-
tedrals i altres edificis suposen un 2.17% del PIB i sostenen 225.300 llocs de 
feina al nostre país. Un percentatge que ascendeix al 9,6% si el referim al PIB 
turístic.
 Aquestes dades presentades ens ha de motivar a conèixer dades reals 
de les nostres Parròquies a fi que, conversant, ho facem amb prou coneixe-
ment de causa. Personalment us puc dir que les dades de st. Esteve estan 
penjades a un cartell que tenim  a l’entrada de la Parròquia. I, ben segur, que 
les altres parròquies també les fan públiques d’una manera o d’una altra. Du-
rant aquest any 2016,  la Parròquia de st. Esteve ha compartit amb despeses 
per seminaristes, 870,63 euros; Mans Unides, 2.380,41 euros; Ucraïna, 974,67 
euros; Infància missionera, 554,20 euros. 

Per acabar i amb ganes de crear inquietud, només una pregunta: Sabeu 
quantes persones, en les diverses parròquies es dediquen a l’atenció als altres 
i gratuïtament en el camp de la catequesi de totes les edats, visita malalts i 
persones grans, clubs i escoltes, càritas, ...? No ho dic sols per agrair a tants i 
tantes que presten aquests serveis, ho dic amb ganes de motivar-ne a uns al-
tres. 

La societat és millor del que a vegades creiem. En el dia a dia, ens 
trobam tots, n’estic segur, amb exemples que ens fan reflexionar i trastoquen 
les nostres consciències. Avui don gràcies a tantes i tants que en fan de la 
pobresa que viuen al seu entorn el seu compromís boni bé diari, i a tants i 
tantes que intenten políticament i/o econòmicament plantar-li cara. L’esforç, 
la col·laboració, el compromís de tots és necessari.
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ENS CONSIDERAM IGUALS EN DIGNITAT? (novembre-2016)

La majoria dels pensadors contemporanis arriben acords sobre el valor 
de la dignitat humana. Dignitat, que comporta un tipus d’ètica concreta. Però 
aquests acords arriben sols a l’ús de la mateixa paraula —dignitat—, no en el 
seu significat ni en les normes ètiques que d’ella se’n dedueixen. Com exem-
ple, tinguem present el debat actual sobre l’eutanàsia. Tant els qui afavoreixen 
la seva legalització com els qui se n’oposen, empren, com un dels arguments 
centrals, la dignitat humana i el dret a una mort digna. Per a uns, però, la 
comprensió que tenen de la dignitat els obre les portes a la defensa de 
l’eutanàsia i, per a altres, els fa concloure la gran immoralitat d’aquesta 
actuació. 

Què entenem per dignitat humana? Quin és el seu fonament i 
quines conseqüències pràctiques n’extraiem? Una certa filosofia troba el 
fonament de la nostra dignitat en la capacitat de captar la veritat en si 
mateixa, d’aprendre i voler allò que és bo en si mateix, de preuar i cons-
truir la bellesa, la llibertat, ... El filòsof Kant, per exemple, creu que cap 
persona pot ser tractada per cap altre (ni per un mateix) com a simple 
instrument, sinó sempre com a fi, i en això precisament rau la seva dig-
nitat. 

El terme dignitat està íntimament lligat al concepte de persona. El 
filòsof J. Seifert, en descriu quatre nivells. En un primer nivell s’hi troba 
el «ser humà» existent com a substancia individual i parla, així, de la 
dignitat ontològica. El segon nivell és el del l’obrar. Si som persones, 
hem d’obrar com a persones. Si no obrem dignament, no perdem la dig-
nitat ontològica, però no vivim conformes a allò que som. El tercer nivell 
l’anomena la dignitat adquirida, moral, fruit dels nostres actes. Aquesta 
pot créixer o a la vegada un la pot perdre, a diferència de la dignitat on-
tològica. Per últim, proposa un quart nivell, el de la dignitat donada, 
concedida pel reconeixement dels altres, o deguda a particulars dotaci-
ons de la naturalesa o del caràcter. Des d’aquest últim punt de vista, el 
valor de la persona depèn de certes qualitats o acceptació i reconeixe-
ment dels altres.

 Podríem resumir el reconeixement de la dignitat en dues teories. 
Aquells que la fonamenten sobretot en el primer nivell apuntat –teoria 
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de la dotació–, on la dignitat arrela en el mateix fet de ser humà i fa de 
la categoria de persona una dada de naturalesa, ontològica; o aquells que 
la fonamenten exclusivament en el quart nivell –teoria de la prestació–, 
segons els quals, la dignitat es basa en el poder, el cens, el mèrit, la vir-
tut o el reconeixement atorgat des d’altres instàncies. Des d’aquesta se-
gona perspectiva, comuna en el debat modern, sobretot en l’àmbit de la 
bioètica, podem concloure que no hi ha una igual dignitat humana. Si 
posem la dignitat en qualsevol característica humana -la raó, la voluntat, 
la virtut, l’autonomia, el grau d’autoconsciència, etc.-, tal com proposa 
la teoria de la prestació, “d’igual!”, no n’hi hauria ningú. Mes encara si 
el fonament de la dignitat radica en el lloc de naixement, en la classe 
social, en el sexe, en el grau de maduresa, en el reconeixement social o 
jurídic, etc. 

Les ètiques fonamentades en la teoria de la prestació són ètiques 
de la desigualtat social. L’ètica, si vol ser justa per a tots, s’ha de susten-
tar en la dada ontològica del «ser humà» i, per tant, persona pel mer fet 
de ser, i partir de la idea que a totes les persones se’ls hi deu igual con-
sideració i respecte, és a dir, que la dignitat humana és inalienable. Fins 
i tot els delinqüents tenen dignitat humana pel fet de ser persones. 

Violacions de la dignitat humana n’hi ha arreu i de tot tipus. Entre 
tantes, el tràfic amb l’objectiu d’explotació sexual. Acab de llegir que el 
84% de les víctimes d’aquest tipus de tràfic que es dóna a l’Europa oc-
cidental, és d’unes 140.000 cada any. És una realitat més que silenciosa, 
silenciada. És un silenci que hauria d’explotar i convertir-se en denún-
cia. I les víctimes són principalment dones. 

Des dels Balcans, Rússia, Brasil. Nigèria. Tailàndia, ...els trafi-
cants recluten, transporten i exploten a unes víctimes que són enganya-
des, coaccionades i sotmeses a esclavitud. L’esclavitud no és història. És 
present a les ciutats del segle XXI, humans tractats com a mercaderia de 
compravenda. Un negoci que mou uns 2.500 milions d’euros a Europa. 
S’aprofiten de dones joves, fins i tot de filletes, de classes socials po-
bres, que cerquen emigrar a Europa a la recerca d’una vida millor. Però, 
a canvi d’entrar al país promès, queden sotmeses al xantatge d’un supo-
sat deute que, sota tot tipus d’amenaces, hauran de pagar a preu d’or, a 
través de la prostitució, a costa d’una dignitat personal humiliada. I així 
queden enredades a dins d’una ret d’aranya.

Urgeix una acció conscient i decidida de la societat civil i de l’Estat. 
El Papa Francesc, que s’implica totalment a favor dels més menyspreats, 
exigeix que el tràfic de persones sigui considerat “crim contra la humanitat”. 
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S’ha de prohibir o reglamentar la prostitució? Diuen que la pro-
hibició pot donar ales a la clandestinitat on les màfies es mouen millor, 
i pot acabar convertint a les víctimes en culpables. Prohibida o no, és 
hora de donar un pas més decidit i penalitzar socialment no tan sols al 
traficant sinó també al client que compra serveis sexuals a dones vícti-
mes d’aquest tràfic humiliant que sorgeix d’una consideració “de pres-
tació” de la dignitat humana, d’algú que es creu superior a un altre i opta 
traficar amb ell. I aquesta consideració, aquesta interpretació de la dig-
nitat humana, me resulta totalment injusta.
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L’ASSIGNATURA DE RELIGIÓ ALTRA VEGADA A 
DEBAT! Serem capaços d’escoltar-nos a tots? (abril-2017)

 La presencia o no de l’assignatura de la Religió en els plans d’estudi 
és una de les qüestions que sempre estan damunt la taula sense aconseguir 
acords estables. El PP no mostra inconvenients front el model actual. Ciuta-
dans prefereix un model d’assignatura enfocada a la història de les diferents 
religions. PSOE i Podemos la volen fora de les aules.
 Front el debat que genera en Espanya aquesta qüestió des de fa anys, 
hem de saber que no passa el mateix a la resta d’Europa. De fet, quasi el 80% 
dels països de la Unió Europea (UE) contemplen l’oferta d’aquesta matèria de 
forma confessional. En concret, dels 28 estats membres, tan sols sis (Eslovè-
nia, Estònia, França, Luxemburg, Regne Unit i Suècia) no ofereixen l’assig-
natura. Així i tot, d’aquests sis, tan sols França no contempla cap disciplina 
autònoma sobre el fet religiós, tot i que els professors tenen l’obligació de 
tractar la dimensió religiosa en les diverses assignatures, segons dades del 
professor Flavi Pajer i publicades a la revista “Religión y Escuela”.
 Seguint Flavi Pajer, diguem que a Eslovènia, encara que el 57,9% de 
la població es declara catòlica, no existeix una assignatura de religió. Tenen, 
si més no, la possibilitat de que els centres ofereixin una assignatura anome-
nada “Religions”, de 35 hores a l’any, on s’ha de  donar a conèixer totes les 
confessions. A Estònia, amb un 54% de persones que es consideren no cre-
ients, el Govern planteja l’obligatorietat als centres d’oferir l’assignatura “Es-
tudi no confessional del fet religiós”. A Luxemburg, amb un 69% de catòlics, 
des d’aquest curs escolar hi ha com assignatura obligatòria “Vida i Societat” 
(ètica i valors de la persona i de la convivència social), però no s’imparteix 
cap religió a l’escola. Al Regne Unit, s’ofereix instrucció aconfessional sobre 
les Religions, en particular cristianes. És una matèria obligatòria i avaluable 
que ocupa el 10% de l’horari escolar. A Suècia, amb un 78% de la població 
luterana, s’estudia “Coneixement del Cristianisme” (assignatura no confessi-
onal) de forma obligatòria.
 Com fer entendre a la nostra societat la importància de l’assignatura 
de religió?. El professor Pajer dóna aquestes tres raons a la Revista “Vida 
Nueva”, n. 3.031:
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 1ª. Creients i no creients estem literalment immersos cada dia més en 
una gran quantitat de noticies que tenen a veure amb la religió. Als telediaris, 
periòdics i xarxa social es parla de religió constantment. No podem viure 
aliens a un fenomen que s’estén d’aquesta manera.
 2ª. La set de religió no ha disminuït. Una set que significa la recerca 
del sentit de la vida, del silenci, de la soledat, d’alguna cosa absoluta front 
tantes que són efímeres i que passen sense pena ni glòria. O pitjor, que deixen 
un buit amarg.
 3ª. La realitat és que no es coneix bé el fenomen religiós si no és co-
neix el seu contrari. Fe i ateisme són les dues cares d’una mateixa moneda. No 
és casualitat que en varis països del nord d’Europa  s’hagi fet obligatori no 
sols l’estudi de les religions, també, i junt amb ell, l’estudi de les visions no 
religioses de la vida. Avui, i més demà, la vida en societat està destinada a 
desenrotllar-se en el pluralisme religiós, ètic o espiritual. Necessitarem saber 
compartir i conviure amb qui no pensa com un mateix. Necesitarem donar 
raons serioses de la nostra identitat.

Potser desitjam i intentam que la indiferència religiosa es converteixi 
en la religió de la majoria? Aquest és el moment per a ser crítics i autocrítics. 
I per a ser crítics i autocrítics l’escola és de gran ajuda. Una ajuda per a créixer 
en humanitat fins i tot abans de créixer en comunitat, dirà Flavi Pajer.
 Vivim en comunitat i ens hem d’escoltar a tots. Un dels perills actuals 
és l’endogàmia tribal, dirà Francesc Torralba. Caure en la tendència de tan-
car-se hermèticament en les pròpies visions i limitar-se en establir vincles i 
relacions sols amb qui participa dels mateixos plantejaments, en definitiva, de 
la mateixa cosmovisió.
 La comunitat no exclou la diferència, ni el dissens, ni la pluralitat de 
carismes i de formes de viure l’acte de fe; tampoc exclou la crítica fraterna; 
sinó tot el contrari. La comunitat inclou la diferència, però, i al mateix temps, 
la unió i el reconeixement d’un centre de gravetat que cohesioni els diferents 
elements que la integren. 

Tant als éssers vius com a les comunitats, es demana, per definició, 
relació, interacció, intercanvi. Serem capaços d’escoltar-nos i trobar una so-
lució que ens respecti a tots?

Des de les meves conviccions convid a apuntar-se a l’assignatura de 
religió cristiana-catòlica. Crec que és imprescindible si volem conèixer les 
nostres arrels i identitat.
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ON HI HA ÈTICA HI HA FUTUR (agost-2018)

Per dir el que vull dir, començ per manifestar que:
-Segons l’Antic Testament Déu dóna la victòria o la derrota, l’èxit o el 

fracàs, no per simpaties o regals rebuts (al contrari del déus del panteó homè-
ric), sinó com a recompensa o càstig a causa d’alguna conducta ètica viscuda.

-La gran aportació d’Israel a la història humana és la vinculació pro-
funda entre sentiment ètic i vida religiosa. González Faus (teòleg), creu que 
la gran batalla d’Israel no és contra l’ateisme, sinó contra la idolatria. Els ídols 
es diferencien de Déu no perquè són déus menors, sinó perquè són uns déus 
sense ètica. No aspiren a la bondat, a la sinceritat, a l’honradesa,... Més bé 
desitgen donar o no la raó a un mateix i als altres sense tenir present la justícia.

-L’aportació del poble jueu culmina en com revela Déu Jesucrist. El de 
Natzaret dóna a conèixer Déu com a Abbá (Pare) i reclama “plena confiança 
amb Ell” al mateix temps que anomena “benaurat” qui construeix la “lliber-
tat”, la “igualtat”, la “fraternitat”. Cada humà té la dignitat de fill de Déu, 
proclama arreu. Sols quan vivim i construïm llibertat-igualtat-fraternitat, feim 
possible el “regne de Déu”.

-En contraposició a teologies que viuen sobretot l’experiència de Déu 
en la intimitat o en la naturalesa, la mística judeo-cristiana la viu en la història. 
La viu precisament allà on sembla a alguns tan difícil trobar-lo.

El cardenal Ladària, afirmant en nom de l’Església que Déu es mani-
festa en la història, destaca el procés que aquesta ha viscut en la descoberta de 
Déu en qualsevol persona humana. El canvi de postura actual sobre la pena de 
mort s’inicia sobretot amb el Papa Joan Pau II, continua amb Benet XVI i 
conclou actualment amb el Papa  Francesc: “La supressió de la vida d’un 
criminal com a càstig per un delicte és inadmissible perquè atempta contra la 
dignitat de la persona, dignitat que no es perd ni tan sols desprès d’haver 
comès crims molt greus”. A aquesta conclusió s’arriba, a més, “tenint present 
la nova comprensió de les sancions penals aplicades per l’Estat modern, que 
han d’estar orientades a la rehabilitació i a la reinserció social dels crimi-
nals”. I expressa Francesc: “La pena de mort representa un fracàs, perquè 
obliga a matar en nom de la justícia” “Mai s’aconseguirà justícia matant un 
ser humà”.
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Molts creiem que el present i el futur de la història humana no depèn 
de la intel·ligència artificial, ni de la robòtica, ni dels superordinadors quàn-
tics, ni dels bons negocis, ... Depèn únicament de l’ètica i de l’educació que 
valora la profunditat religiosa de la humanitat, les benaurances. 

L’Església, defensant la dignitat humana de tothom, refusant absolu-
tament la condemna a mort, ens assenyala on arrela el futur de la humanitat. 
Arrela en l’ètica. Sense ètica no és possible la pau. Sense ètica caiem a les 
mans de la idolatria que ens priva el bon gust del saber conviure.

I és que... creiem de ver que podem viure i conviure sense ètica? No 
col·laborem a crear un present i un futur sense ètica. Repensem l’ésser humà. 
No col·laborem en una visió reduccionista de la persona. No eduquem per 
adaptar-nos a la societat. Eduquem, més bé, perquè la societat es fonamenti 
sobre valors ètics. Eduquem per a servir, per a ser útils als demés. Els països 
i les societats no van bé perquè puntuïn alt en matemàtiques o en ciències. 
Sols van bé, sols tenen futur, sí puntuen alt en ètica.
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5. PORTA LLIURE A L’OPINIÓ
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RELACIÓN, ESTUDIO, ESPIRITUALIDAD Y SERVICIO

El desarrollo de este escrito me obliga a rememorar mis años de infan-
cia. A aquel curso inicial de 1º de Humanidades en el Seminario de Menorca 
(1961-1962). 

Recuerdo mi entrada en aquel centro de formación presbiteral en la 
que las voces infantiles se hacían presentes en todos los momentos de recreo. 
Yo que procedía de una familia obrera y sin hermanos con los que compartir 
mi vida, supuso todo un reto vivir en comunidad, con los casi cien seminaris-
tas del momento.

Algunos de ellos los veía  en otro nivel de formación (Seminario 
Mayor) pero otros eran más próximos (Seminario Menor) aunque fueran a 
cursos de humanidades más avanzados que el mío.

Convivía de forma cercana, por tanto, con todos aquellos que en esos 
años compartía aulas de estudio, clases comunes, profesorado, deportes, ocio 
y, como no, toda la formación espiritual y las celebraciones eucarísticas, ejer-
cicios espirituales, conferencias…; de hecho la vida en comunidad nos iba 
forjando una nueva familia.

Algo que se me quedó grabado fue darme cuenta de que había algunos 
cuya popularidad entre los compañeros era manifiesta y crecía día a día por 
su especial manera de ser: Bosco, así era como todos le conocíamos, tenía esa 
cualidad de saber hacer especial cada momento que vivía. Cuando se encon-
traba en el estudio permanecía concentrado en el mismo; cuando hacía deporte 
o momentos de relajo disfrutaba al máximo cada situación.

Creo que debo resaltar que durante los siete años que permanecí en el 
Seminario, Bosco, junto con alguno de sus compañeros más cercanos se dis-
tinguía por su relación amistosa, deferente y atenta. Esa facilidad para comu-
nicarse con sus compañeros tanto en asuntos serios como otros más ligeros era 
algo que yo valoraba en gran medida. Supongo que en el Seminario, aparte de 
conocimientos también aprendí, por imitación, ciertas capacidades de cercanía 
y comunicación con los demás.

Guardo en lugar preferente las fotografías de una infancia y una juven-
tud que también se desarrollaban a través del contacto con la naturaleza (ex-
cursiones, paseos..., que nos permitían conocer la realidad de la isla de 
Menorca, sobre todo en nuestras estancias estivales en el Santuario de Monte 
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Toro. Nuestras caminatas y la experiencia de lo nuevo marcaron singular-
mente nuestra forma de ver el mundo. 

También todos nosotros, habíamos dejado atrás, temporalmente,  una 
familia muy querida y habíamos establecido una relación muy cercana con las 
monjas franciscanas, hijas de la misericordia que se preocupaban de nuestro 
sustento y cuidado; muchas veces a expensa de sus necesidades que no que-
daban cubiertas. Todos teníamos un gran respeto a esas mujeres, que hacían 
de su celibato una entrega fértil y continuada a todos nosotros. Bosco y algu-
nos de sus compañeros más cercanos creaban en su relación con ellas, una 
complicidad entre bromas y cariño, que dejó un gratísimo recuerdo de mi 
experiencia de seminario. 

A mis dieciocho años  comprendí que la vida sacerdotal no era mi 
vocación y salí del Seminario Conciliar de Menorca. 

Yo nunca comprendí cuánto me había influido dicha formación hasta 
que realicé el servicio militar y determiné ingresar, posteriormente, en la car-
rera militar. En esa profesión altamente digna y de servicio a la sociedad, se 
pusieron a prueba muchos de los valores que se me habían inculcado a lo largo 
de mi formación como seminarista. Conjugar la disciplina del ejército con la 
del seminario no fue ningún problema. El orden y la planificación ya se en-
contraban en mi forma de ser. Tampoco lo fue reconocer en mi interior que 
cambiaba no sólo de lugar de formación sino también de compañeros y de 
objetivos. La dificultad estribaba mucho más en cómo conseguir alcanzar la 
eficacia en el ejercicio del mando sin traicionar la ética personal que yo había 
recibido.

Sí, porque la disponibilidad, la atención y el servicio fraternal, en el 
seminario se encontraba centrado en los pobres, débiles y marginados. Todos 
fuimos conscientes de ello y, también de que desde dicho centro de formación 
se querían cultivar personas que fueran reflexivas, críticas con la realidad 
social y por tanto, referentes en la búsqueda de la madurez y derechos para 
todos los ciudadanos.

Mi ingreso en la profesión militar (1969) me situaba justamente en una 
oposición frontal a todo aquello en que yo me reconocía. Por tanto, mi super-
vivencia dependía de hacerme eficiente en todo aquello que eran cuestiones 
técnicas y tácticas y, sin embargo mantener a salvo todo el legado recibido (mi 
educación en valores) e incorporar todas aquellas muy dignas cualidades que 
en la milicia se dan frecuentemente.

Durante años mi contacto con la diócesis de Menorca fue práctica-
mente nulo y, por tanto, igualmente con mis antiguos compañeros del semina-
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rio, que nunca entendieron mi decisión de ser militar y, algunos de ellos lo 
consideraron como un “cambio de chaqueta”. 

A lo largo de ese tiempo, mi sentido del deber me indujo a ser un ejem-
plo en mi actividad profesional (así lo ordenaban las Reales Ordenanzas) y 
armonizarlo con mantener un trato justo así y agudizar mi sensibilidad ante 
los soldados que requerían una atención especial. Fue en el desempeño de mis 
obligaciones militares donde yo entendí mi verdadera vocación: acompañar a 
mis subordinados y compañeros de milicia con esmero, firmeza y honestidad. 
De ninguna manera aceptar situaciones injustas ni privilegios en cuanto de mí 
dependiera. De la misma manera denunciar aquellas situaciones que podían 
ser causa de vulnerabilidades futuras. Esto exigió de mí grandes satisfacciones 
y también aflicciones. 

Mi esposa, hijos y yo volvimos a frecuentar las actividades eclesiales 
de nuestra parroquia (eucaristías, catequesis, etc…) y poco a poco me fui, de 
nuevo, involucrando en los ritmos propios de la religiosidad. Estas nuevas 
funciones que me encomendó mi párroco hacían que fuera más fácil mi mi-
sión tanto en el mundo militar como en el social donde me había iniciado. 
Llegó el momento cuando en charlas, conferencias, y otras actividades eclesi-
ales empecé a encontrarme con mis antiguos compañeros del seminario. Mi 
pregunta interior al verles era: ¿Cómo va a ser su relación conmigo? Debo 
decir que hubo de todo, para algunos como si no hubiéramos convivido nunca, 
pero para otros, como en el caso de Bosco, la normalidad al cabo de tanto ti-
empo presidió ese momento. ¡Cómo agradecí esa actitud fraternal!

A partir de ese instante mis actividades y funciones fueron aumen-
tando en el seno de la Iglesia de Menorca y, hace veinte años, ya en la reserva 
con el grado de comandante, he regresado a mi ciudad natal. Mi objetivo en 
el traslado desde donde realizaba mi profesión al lugar donde estaba mi casa 
paterna fue diverso: cuidar a mis mayores, apoyar a mis hijos que ya residían 
ahí y, no menos importante, abandonar el personaje de militar con el tratami-
ento de “Usted” y reconocerme, de nuevo, y darme a conocer como persona 
con la proximidad del “tú”.  El éxito ha sido indudable: ya nadie me reconoce 
por lo que fui y sí por lo que soy.

En esa tesitura de realizar labores de agente de pastoral en mi parro-
quia de San Esteban, fue nombrado Bosco como rector de la misma. Reen-
cuentro no personal, cosa que ya habíamos concretado años antes, sino en la 
disposición a una colaboración profunda y a una obligada corresponsabilidad 
eclesial.

A lo largo de más de diez años, he podido comprobar que aquellos 
gestos, actitudes y detalles de su personalidad juvenil, no sólo se han mante-
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nido sino que han modelado una persona valiosa con gran capacidad de tra-
bajo, de análisis de la situación, de liderazgo, de orientar a su grey,  de expresar 
de forma poética y bella la espiritualidad que anida en su interior y, sobre todo, 
una gran credibilidad nacida en la coherencia entre sus palabras y textos con 
su forma de vivir su sacerdocio.

Mi satisfacción no puede ser mayor al darme cuenta de que ese retoño 
de los años sesenta se ha convertido en un árbol frondoso que es capaz de dar 
agradecida sombra a su rebaño y a la vez iluminarnos en los momentos de 
dificultad. Gracias.

Agustín Anglada Orfila
Comandante de Ingenieros, retirado
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LA FONT CREATIVA D’EN BOSCO RAJA DEL SEU 
SENTIMENT MÍSTIC

El nostre rector J. Bosco Faner del Seminari de Menorca i de la Parrò-
quia de sant Esteve de Ciutadella ens ofereix una obra datada del segle II que 
ens parla dels apòstols, els Pares de l’Església que van escriure les normes 
sobre les ensenyances de Jesús, que els va transmetre per fundar la vertadera 
religió Cristiana.  

En Bosco s’introdueix dins un món  de temps remot per captar l’essèn-
cia directa que Jesús predicava als apòstols per regir d’una manera discipli-
nada el comportament humà dins la societat, per conduir-la devers la fe com 
una forma sana i natural de convivència i respecte amb els nostres germans. 
En Bosco ho constata amb les Cartes de l’oncle a la seva neboda, que ha pu-
blicat amb mestria per sentir el batec espiritual d’aquella època. 

De sempre en Bosco s’ha interessat d’aprofundir les Escriptures per 
transmetre als seus feligresos la vida de Jesús, el Fill de Déu nascut de la 
Verge Maria a la terra de Betlem, amb una força interior que es bifurca en dos 
rius creatius que desemboquen en la literatura i la poesia com una font pro-
ductiva de saber i coneixement de tots els misteris que envolta la vida de 
Jesús.

La seva constància i la inquietud interior per escriure l’arrossega a 
satisfer el seu sentiment de trobar la perfecció, perquè els lectors puguem 
identificar-nos amb les sàvies paraules apreses de l’estudi teològic que ell com 
a deixeble de Déu s’ha alliçonat.

El seu interès no atura i comparteix amb nosaltres els estudis d’inves-
tigació que realitza ininterrompudament per combregar amb la seva ànima. 
Aquella realitat viscuda del sacrifici sagrat de Jesús per redimir-nos del pecar 
d’ahir i d’avui. Amb la finalitat de fer tornar reviure els temps que va fer a la 
terra aquell Fill de Déu que prodigava la bondat amb tots els porus de la seva 
sagrada pell. Com únic precepte per seguir en la nostra vida accelerada i es-
tressant del segle XXI que necessita desesperadament les dolces paraules 
d’aquell Home que tot el que pronunciaven els seus llavis era profundament 
envoltat d’amor per nosaltres.
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Potser com un Cèsar, però adaptat al poble d’una manera pura i 
sincera plena d’amor i respecte. La ment de Jesús era avançada al seu 
temps, predicava amb una saviesa innata que cada pensament que li fluïa 
es convertia en un manament de les lleis de Déu,  que ens vol conduir pel 
bon camí de la puresa i convivència d’una vida  que aspira a ser digna 
d’assolir un lloc en el cel.

La font creativa d’en Bosco raja del seu sentiment místic, que ens 
envolta de la calidesa de les ensenyances del nostre Creador. Com els seus fills 
estimats que mai no ens desemparen, ens cuida des de lluny tant en l’alegria 
com en l’adversitat, però sempre present en les nostres oracions de cada dia.  

Felicito sincerament  en J. Bosco Faner per la seva dedicació a les 
lletres, les quals li han concedit el Premi Nacional d’Humanitats de la Con-
còrdia, com una persona que dedica el seu temps a la màxima expressió de la 
paraula.

MAI NO ESTIC SOLA...
Megasonet

Mai no estic sola al meu espai eteri:
l’àngel del dia em vetlla amb ull de foc
i sento l’escalfor del mut misteri
que em rega l’esperit a poc a poc...
Potser per dar-me aquell secret d’altura
que cullo com si fos fruita madura.

Mai no estic sola dins de l’univers
perquè la nit, quan fa conreu de gebre
em dicta entre mil flames cada vers
que es fa caliu al cor d’invicta febre.
Interna paradoxa que em captiva
i em fa sentir, morint-me, molt més viva.

Mai no estic sola, ni en l’adversitat.
Només el cel ho sap, que sóc covarda,
però em fa viure sense pietat
un somni de migdia en plena tarda.
I omple amb clarors de l’ànima els meus ulls
mentre que el cos s’esberla en els esculls.
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Malgrat tots els turments de cada jorn
jo fujo pel destí, sense retorn.
I tinc una veu dintre que em consola
perquè, sense ningú, mai no estic sola!

FLOR DE FIRMAMENT
Megasonet

La nit se’m fon, solemne, a l’esperit;
potser m’envia un polen d’infinit
perquè em fecundi l’ànima marina
amb germen d’un espai que m’endevina.
Només sóc un corpuscle d’aquest cel
que desitja tornar-se un dia estel.

I en el balcó mirífic de l’esfera
contemplo l’univers talment foguera
encesa en el jardí de l’altitud
on cada flor és cristall d’excelsitud.
I rutila, incansable, amb l’ala oberta
i vola com forment d’espiga incerta.

I aquest espai, mutable, fa camins
per entre els raigs fulgents dels seus robins
que em porten vers l’enigma de l’arc iris
i cremo els meus colors com màgics ciris.
Si és l’entrada de la llar de Déu,
potser em sigui el recer del cor romeu.

Mentre que l’ull, fet calze, beu l’oracle
a poc a poc sóc doll d’aquest miracle.
I em vaig tornant abisme incandescent
i flor d’aquest jardí del firmament!

Anna Maria Ticoulat i Coll
Poetessa
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HUMILDE ESCRITO PARA MI AMIGO Y RECTOR 
Rvdo. D. Juan Bosco Faner Bagur.

Decido hacer el escrito en castellano como respeto a la Ciudad en 
la que han otorgado el merecido Premio a mi buen amigo Bosco.

 Nos conocíamos desde hace muchos años, como corresponde cu-
ando vives en una pequeña ciudad. Pero corría ya el año 1980 cuando es-
trechamos nuestros vínculos. Resultó que me mandaron ir a hacer una 
sustitución por vacaciones al Médico Titular de un pueblo de Menorca en 
la que Bosco estaba de Rector en la Parroquia. Cuando se lo expliqué in-
mediatamente me ofreció su casa para vivir mientras estuviera en este 
pueblo. Fue entonces cuando estrechamos más nuestros lazos de amistad. 
Esta época la recuerdo con mucho cariño.

Hay muchas anécdotas para recordar, una de ellas es que cuando 
alguien llamaba al teléfono, entonces aun no había móviles, y contestaba 
Bosco decía con buen humor: si le duele el alma hable conmigo, si no se 
pone el médico.
  Desde entonces mantenemos muy buena relación, y nos buscamos 
cuando nos necesitamos.  Mantenemos conversaciones muy amenas  e 
instructivas, es una persona culta y afable. Siempre permite alguna broma 
en el tema que tratamos. Tampoco es extraño que, en alguna ocasión, sin 
saberlo, hemos coincidido visitando a algún enfermo, cada uno en su par-
cela.

 Ha sabido escribir con acierto varios libros de poesía, que han 
sabido valorar instituciones fuera de nuestra isla.
 Asimismo publica en el periódico local artículos de opinión de 
forma semanal. Y, adaptándose a los tiempos modernos, remite de forma 
diaria via WhatsApp un pequeño escrito-reflexión a un montón de perso-
nas que nos tiene entre sus seguidores.
     Con todo da muestras de humildad, sencillez y sabiduría en su entorno, 
por lo que consideramos que es una persona ejemplar y a seguir.
     Para fortalecer nuestra buena amistad, el destino de la vida ha hecho 
que mi hija se haya casado con un sobrino suyo. Desde entonces nos lla-
mamos “consuegros”.
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    Pienso que la vida también le ha otorgado la satisfacción de ser justo 
merecedor del premio Humanidades de la Concordia Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa.

Carlos Arnaiz Sancho
Médico de medicina interna
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LA BELLEZA DE LA FE

El sacerdote de Menorca Bosco Faner Bagur no sólo destaca en nues-
tra Diócesis por su tarea pastoral, desarrollada principalmente en la parroquia 
de Sant Esteve de Ciutadella, sino también por su amplia cultura, reflejada en 
los numerosos escritos que ha publicado, entre los que destacan sus poemas, 
llenos de hermosura y de fe, en los que se refleja una parte de su alma. Por 
todo ello me alegro mucho de que el Proyecto Nacional de Cultura “Granada 
Costa” le haya concedido el Premio Humanidades de la Concordia 2019. Con-
sidero muy acertado este reconocimiento a un sacerdote que une a su espíritu 
de pastor un deseo de transmitir la belleza de la fe.

Ciutadella, 16 de abril de 2019
       + Francesc Conesa Ferrer

Obispo de Menorca
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EM VA AGRADAR LA SEVA FORMA D’ESTAR AMB LA 
GENT 

Ja ha passat un temps llarg des de que la meva Congregació em 
va destinar a un poble petit de Menorca envoltat de muntanyes, un poble 
recollit i acollidor, de gent feinera, propera i solidària, Ferreries. Va ser 
una època preciosa que em va ajudar a créixer en el servei als altres i em 
va permetre establir uns lligams molt polits amb les persones. Segura-
ment les dimensions del poble afavoreixen la qualitat de les relacions 
humanes.

Així com vaig anar coneixent l’entorn, l’escola on vaig fer feina, 
les famílies, la gent del poble,  la parròquia amb els seus diferents grups, 
en Bosco, el seu rector, em va cridar l’atencióla seva manera d’animar la 
vida de la parròquia, i de tots els grups, la vida de l’escola. Em va agra-
dar la seva forma d’estar entre la gent, apropant-se a les famílies, conei-
xent a fons les alegries i dificultats de cada una, entrant a les seves cases 
com qui entra a casa d’uns amics, amb senzillesa i cordialitat. El veia 
que tant es relacionava bé amb persones majors, com amb els infants, i 
joves; descobria sobretot com tothom l’estimava, perquè es feia estimar, 
tenint quasi sempre una paraula amable i oportuna quan algú se li acos-
tava. 

És un home de bon tracte, proper i amic. Es relacionava amb 
tothom, tenia amistats tant en l’entorn eclesial, com en el col·legi, en 
l’àmbit de la cultura o de la política. Perquè en Bosco és un cristià, un 
seguidor de Jesús i un enamorat de l’Evangeli, però és també amic de la 
cultura, les lletres, algú a qui li agrada aprofundir en el misteri de la 
persona... és vital i de talla humana.

Em vaig donar compte del gran treball que feia, sense escatimar 
temps ni esforç, per atendre i acompanyar els diferents grups, d’estar a 
prop de la gent, trobava temps per tots i per tot. Tenia moltes iniciatives 
per tal d’animar la fe del poble, la vida del  Col·legi Sant Francesc d’As-
sis, dels diferents grups parroquials, organitzar activitats i com qui no fa 
res, sabia implicar a tothom. Ho record i encara em fa gràcia, un dia que 
en una trobada de catequistes una senyora em va comentar aquest Bosco 
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aconsegueix el que vol, sap com engrescar la gent, jo que feia molts anys 
que no posava un peu a l’església, ara som la catequista del meu fill i hi 
trobo sentit. No sols m’admirava el seu entusiasme i vida de fe, sinó 
també com sabia implicar els altres i contagiar les seves ganes, aquesta 
il·lusió amb la que  animava a col·laborar i participar en tot, perquè en 
Bosco no és un home de fer feina en solitari, sinó un animador innat, que 
gaudeix de treballar de conjunt. 

Es sap admirar de les qualitats dels altres i no es queda sols en 
l’admiració, sinó que les reconeix i no perd l’oportunitat de fer propostes 
per tal que aquestes s’aprofitin i es posin al servei de tots, contribuint 
així a crear espais d’intercanvi i de compartir, perquè la generositat i la 
concòrdia brillen amb força.

I enmig d’aquest cercle cordial ell hi és amb senzillesa com un 
més, això sí, duent el timó, aportant la seva actitud amb humilitat, ani-
mant i sostenint els altres perquè tot vagi endavant. Aquestes qualitats 
fan d’ell un bon amic i acompanyant, en qui hom hi pot trobar una pa-
raula amable d’encoratjament, compartint vida i espiritualitat, ja que tot 
el que viu és sostingut per la pregària i experiència de Déu que li dóna 
sentit.

És un home de cor obert, allò que descobreix en l’Evangeli ho vol 
compartir, i sap traduir-ho en llenguatge col·loquial i planer que arribi a 
tothom. Ho pot fer a través d’una homilia, però també en una conversa 
amigable enmig del carrer, en un escrit de caire més humanista sense 
esmentar la fe encara que es sent latent de transfons, i fins et pot 
sorprendre amb un grapat de poemes profunds que mostren una 
experiència espiritual intensa de calat místic, que parlen directament al 
cor.

Tot això i tant més que fan d’en Bosco una persona entranyable, 
amb qui dóna gust caminar a prop. Els anys que vaig ser a Ferreries va 
ser un bon amic, i com ja he dit han passat molts anys, i aquesta amistat 
tot i que hem viscut a punts geogràfics ben enfora, sempre l’hem pogut 
mantenir, i en retrobar-nos sent que la profunditat de l’amistat i la con-
fiança mai minva sinó que per molt temps que passem sense veure’ns o 
comunicar-nos, l’amistat i la confiança perduren. Això em dóna goig i 
em fa sentir que és una amistat autèntica i sincera.   En el cor d’en Bosco 
crec que hi cap tothom.

Francisca Alomar, 
Religiosa Filla de la Misericòrdia. Ex Superiora General.
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BOSCO FANER, SINÒNIM DE PERSONA AFABLE, 
PROPERA, ...

Bosco Faner, sinònim de persona afable, propera a la gent, senzill de 
cor, extravertit, xerrador, simpàtic, molt menorquí, espiritual... bona gent. On 
de les seves vivències en fa escriptura, consells, reflexions... De la Fe i els 
sentiments en fa poemes que enriqueixen l’ànima, que calmen ferides i angoi-
xes i et porten més a prop de Déu.

DEBILITAT
 
Amor? Més que amor, 
deliri desmesurat per tu, 
frenesia eterna tenyida d’afalac i passió. 
El meu teorema existencial que sols té un nom, 
el teu, que vius a la meva ment, 
que suscites anhels inimaginables 
creient tan sols acceptats al món de la fantasia i de la il·lusió. 
Que pregones en silenci als vents 
amb veu ferma i sense por 
el que tan sols podem entendre 
amb el llenguatge inventat per nosaltres dos. 
Tu ets la meva delusió* 
on no vull esparpillar* del somni, 
quimera afanyada que és realitat 
amb llàgrimes que diuen el que t’està estimant 
i el que sent el meu cor joiós i valent. 
Deixa’m ser el teu ormeig* de vida, 
qui et treu dels malsons 
per viure la nostra història d’amor, 
la més fascinant, plena d’encantament. 
Ets el descontrol del meu cos, 
el seny del meu esgavell.
El miratge que m’enlluerna
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 amb flaixos d’or,
amb boires de cotó de sucre 
i regalims de platí i argent. 
Ets el guiatge de servil llum divina 
que il·lumina els meus camins 
i em protegeix dels dolors 
de la meva ànima incandescent.
Ets la luxúria sense pecat
la provocació sensual exculpada
perquè l’amor és veritable i sincer. 
Ets la meva debilitat, el meu tot, 
l’essència de la meva supervivència
fins a la fi de l’espai i del temps.

Menció d’honor Sant Jordi Navarcles 2018
*delusió: engany que pateix la ment

HISTÒRIA D’AMOR
 
Cercaré als teus llavis de vermell rosella, 
invisibles i absents, 
però presents a un cor que espera, 
una alenada que, 
així com els teus ulls parlen, 
puguin també 
besar-me amb una mirada. 
Quedarem units d’aquesta besada 
com dolça carícia 
i sé que d’aquesta bellesa 
sempre hi haurà poesia. 
Mentre als teus ulls 
es reflecteixin les meves pupil·les, 
sentiràs un foc que crema 
del meu amor que fidel sospira. 
Del reflex tan desitjat 
en farem una festa que duri mil nits 
fins que surti el sol de dia, 
i de dia, tant si et tinc 
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com si no et puc gaudir, 
sempre em faràs feliç 
perquè,on hi ha amor, 
ni la distància ni el temps faran morir 
el que va néixer d’una frase bonica. 
De la frase van sorgir 
moltes més paraules dites, 
amb rima i sense rima 
però sempre amb molta estima. 
D’aquesta estimació 
fins i tot sortiren cançons 
que tan sols entén l’ésser 
per qui van ser compostes i escrites. 
Parlen de la seva apassionant història d’amor, 
aquella que va començar amb un fluixet xiuxiueig, 
com a cau d’orella un secret, 
i ells saben que tan sols amb la mort 
arribarà el final, de la pèrdua tan cruel. 
Un final que existeix 
o potser no ha existit mai, 
potser les ànimes que a la Terra s’estimen 
es troben en algun lloc 
on diuen que la llum no s’apaga mai 
i segueixen unides 
fins a la immortal eternitat aconseguida. 

QUI ETS?
 
Qui ets que tens el do i l’art 
de despertar els instints més adormits? 
Que tinc un foc encès i la flama crema per tu, 
d’amor,amb follia i desig. 
Que hauré d’inventar paraules 
per expressar el que sento per tu, 
perquè ja no en tinc. 
Que no pots sortir de la meva ment 
i el que sento és el que tu sents 
multiplicat per mil. 
Que la vida és fosca sense tu 
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i quan et trobo 
surten per tot arreu espurnes 
gravant al cel la paraula t’estimo. 
Que et tinc amb gelosia com un tresor dins el cor 
i quan l’obro amb la teva brillantor noto 
que estàs sempre molt a prop de mi. 
Que ets el meu primer i darrer pensament, 
i la resta del dia 
et veig allà on no ets, 
però imagino que amb mi vius el que jo visc. 
Que parlo amb la boca tancada 
perquè el que t’he de dir 
quan escoltes el silenci 
t’arriba en secrets d’un esperit màgic
que recita per mi.
Que si em regalessin el sol i la lluna, 
res voldria, 
tan sols el seu reflex per veure 
a contrallum la teva refinada silueta 
i em miressis encara que no et pogués tenir. 
Que per tu moro en vida 
i visc per tu, ànima passional, 
que no em deixa morir. 
Qui ets? 
Ets aquell que qualsevol dona anhela 
i  tinc la sort que m’estimes a mi.

 
Joana Bagur Florit

Poetessa
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A J. BOSCO FANER, COMO RECONOCIMIENTO A SU 
ENTREGA GENEROSA A LA IGLESIA DE JESUCRISTO

 
¿QUÉ PUEDO DARTE JESÚS MIO?

¿Qué puedo darte ahora, Jesús mío?
Hoy digo: voy tus clavos a quitarte,
para  llegar mañana y olvidarte,
sin lágrimas que eximan mi extravío.

Un día te sigo, al otro me desvío;
me plazco en lo mortal, en vez de amarte,
para de nuevo volver a enclavarte
en esa cruz, ¡mi corazón impío!

Mil veces te negué sin amargura,
entregando la vida con flagelo,
herido me dejaste en desmesura.

¡Cristo! ¡Escucha! ¡Apura este duelo!
No dejes que se aleje en senda oscura,
quién es ceniza, siendo Tú el Cielo.

 
 
 A OSCURAS SIN DERROTERO

Al que está clavado en el madero,
poco a poco le he ido apartando,
voy herido y hállome reptando,
 día y noche, a oscuras, sin derrotero.
¡Oh eterna celsitud¡, por ti muero,
 por mí, fiel en tu amor me vas llamando,
a tu encuentro voy a veces olvidando,
  al que quiero ¡cuánto!, y aún tanto quiero.
 Antes que la mudanza mi alma yerre,
¡Señor!, envíame tu luz a porfía,
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 antes que el sueño último mis ojos cierre.
 Hacia Él, fija el rumbo, alma mía,
que Cristo, ¡mi esperanza!, en ti se encierre,
para habitar su corazón un día.

 
 
 ESPINAS Y GOLONDRINAS
Por mayo arriban vuelo golondrinas
de Oriente, traen el son de su poesía,
tiñe carmín su frente a cortesía
de Cristo, al quitarle, clandestinas,
de su corona, una a una las espinas;
quiero asirme a su dolor, ¡alma mía!,
adolecer de pena en su agonía,
si aun sangraran algunas peregrinas.
Ya desmaya, en cerco de mastines,
mi plaza de ciprés amortecida,
 que en el mundo se place y sus afines.
Mil y una vez olvido, alma mordida,
y a Vos vuelvo, a silbo de querubines,
al Camino, la Verdad y la Vida.

 
 
LOS MUROS DELS RIO

Un bruno cielo sanguino
veloz galope traía,
y en su algarabía,
torció al bien y repentino,
siglos de arte en llama ardía.

La hazaña ocurría a prisa,
la ira en julio iba a fuego
y en sed de venganza ciego,
aún se oyó la última misa,
rencor y odio unieron luego.
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Al alba el mal recurrente,
ante el sacrosanto templo,
en pira, ¡qué vil ejemplo!,
redujo todo atrozmente
a polvo y ceniza a un tiempo.

Hubo un labriego cristiano
con lágrimas en los ojos,
antes que fueran despojos,
los echó con diestra mano,
al foso entre los rastrojos,

patrias señas de su casa,
San Miguel y todo santo
quedó fundido en su llanto,
bajo cimientos descansa,
para siempre a cal y canto.

Alzado el muro del río,
almos todos enlucidos
yacían así dormidos,
bajo el cemento frío
y en su pared escondidos.

Desde el soberano cielo
los querubines y tronos
también los santos patronos,
bendecían con recelo
a la vega y sus colonos.

La espada de San Miguel
no se hizo de esperar, e hizo
mayor ruina con granizo
silbante, y el río aquel
pagos y bienes deshizo.

Hubo único respeto
por los muros de aquel río
que el labriego izó en estío,
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quien amó a Cristo en secreto,
con lealtad y sin desvío.

Desde el treinta y seis se ve,
aún sigue en pié aquí ahora,
y cuando llega la aurora,
el que no crea ni halle fe,
venga y vea la luz que ignora.

MAPAMUNDI

Del mapamundi, fui rumbo a extrañas
aguas del estrecho de Magallanes,
templo de albatros, cóndor, y titanes
honrados por el mundo, en sus hazañas.
Tierra de fuego, e ira en las entrañas,
fieros soplos que viran a huracanes,
con frío polar, hielo y sus desmanes,
y aún se oye allí, el rumor de las Españas.
Vagué por el Sur, en alta latitud,
la noche agigantaba la obscuridad,
un día tan corto, abrigaba inquietud.
La gala, era de nieve sin continuidad,
cubría mar adentro, en su infinitud,
paisaje blanco, esa inmensa soledad.

EL CIPRÉS DE SILOS

Augusto dardo de verde airoso,
grácil silbo, de Silos relicario,
latiendo más de un siglo solitario,
sin que el tiempo le derribe en su acoso.
Fúlgido ciprés en versos glorioso,
flecha que casi alcanza a Sagitario,
vigía cautivo hospitalario,
del suelo alza vuelo sigiloso.
Como alfil arriba a tal altura,
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que tempestad fiera le bate a duelo
y el Ángel Custodio se apresura,
le salva del rayo hosco su flagelo.
Lancero peregrino de alma pura,
que sueñas silente rayar el cielo.

José Jaime Capel Molina
Catedrático emérito de Filosofia y Letras
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BON VESPRE, SENYORES I SENYORS

Venim a presentar una nova publicació de mossèn Joan Bosco Faner: 
un llibre que forma part de la seva llarga, llarguíssima llista de la qual és autor, 
abastant gèneres tan diversos com la poesia, el pensament i l’assaig o la re-
cerca historiogràfica. Porta per títol Cartes noves, joves, velles. 

Qui us parla no té cap formació teològica —manco encara de caràcter 
patrístic, ni sobre el pensament del primer cristianisme. Més aviat, som un pur 
ignorant en història de l’Església i del Cristianisme dues vegades mil·lenari. 
De fet, només em puc considerar, modestíssimament, un cristià que malda de 
viure segons els preceptes de l’Evangeli; i que, ara i adés, observa alguna 
forma de voluntariat a favor de l’Església particular de Menorca. Tot plegat, 
ben poca cosa, com és prou evident.

Ara bé, també som un pertinaç lector de llibres, i més encara si parlen 
d’alguna matèria que afecta la nostra illa de manera directa; o bé perquè l’au-
tor és un nostre paisà illenc. En aquest darrer supòsit, no se’m fa difícil d’im-
buir-me de les qüestions més diverses, humanístiques, científiques i artístiques, 
o religioses. I és així que he gosat de donar avui fosquet una paraula d’opinió 
sobre aquesta novetat editorial que venim a presentar. Val a dir, de bon comen-
çament, que és un llibre, no pas de doctrina o de manaments, sinó de fe i 
d’amor, d’entusiasme a Déu i a la seva obra creada. És, diria jo, un llibre 
evangelitzador, farcit de sinceritat i de capacitat per a l’exemple. Per mi, és 
ben bé un llibre d’amor, en el sentit més ple, més espiritual del mot, i, per açò 
mateix, un llibre perfectament humà, sense deixar de ser també, ben al con-
trari, un llibre de fe. 

Açò vol dir que m’he endinsat en l’obra amb tota la bona disposició de 
què és capaç una persona, com jo mateix, que es declara un lector empedreït, 
de costum diari des de les edats més primerenques de la meva vida.

Idò: per mi, aquesta nova publicació de mossèn Bosco Faner és, per 
damunt de tot, una obra singular, a la vegada jove i madura, clàssica i d’avant-
guarda, situada en una subtil dialèctica entre el primer cristianisme i el cristi-
anisme per al segle XXI. Les dues perspectives temporals se reclamen 
constantment al llarg del text, i hi mantenen un diàleg prou fèrtil.

S’assenta en un temps reculat, molt remot, just ran de les primeres 
baules de la història de l’Església: ni més ni manco que en els temps dels pares 
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apostòlics del cristianisme dels dos primers segles de la nostra era cristiana: 
ni més ni manco que devers mil nou-cents anys enrere. És a través dels mes-
tres d’aquells temps que es desenvolupa el llibre. A l’autor (una autoria, en 
realitat, doble, com ja direm), li donen peu a reflexionar sobre qüestions de la 
màxima sensibilitat, segons que hauré de detallar de seguida.

Formalment, el fil argumental del llibre s’exposa mitjançant un apa-
rent diàleg epistolar entre un prevere (mossèn Joan Arnau) i la seva fillola i 
neboda (Clara Marquès). Tots dos es declaren disposats a intercanviar-se un 
seguit de cartes que els permeti de reflexionar sobre qüestions pregonament 
sensibles a la condició d’éssers que es declaren creients; i, per açò mateix, 
atents als grans problemes essencials de tota condició humana dels nostres 
dies, però també de qualsevol època passada, per remota que sigui.

Així és: el llibre fa desfilar els Pares apostòlics i els escrits dels segles 
primer i segon de la nostra era. Les savieses de tots ells es donen a conèixer 
mitjançant la redacció d’unes cartes —com ja he dit— que s’escriuen Mn. 
Joan Arnau Alzina i Clara Marquès Arnau, neboda aquesta i conco aquell, per 
bé que a Menorca hauríem d’aplicar-li la denominació secular d’onclo, que és 
la paraula que nosaltres (si més no els alaiorencs) reservam per referir-nos al 
conco que ha fet una opció de vida ministerial i consagrada.

Tornar a les fonts és tornar al principi i és posar coherència al present 
vivíssim d’ara mateix: d’açò és del que ens fa adonar la lectura de l’obra que 
ens ocupa.

Però, alhora, resseguir un procés invers cap al passat, no és induir-nos 
a l’absurd d’haver de retrocedir en cap sentit ni de cap manera. Tampoc és 
transitar per un camí invers de regressió, o d’involució. Ben al contrari: és 
abeurar-nos del passat i de l’acumulació del coneixement que comporta, per 
tal de projectar-nos, per avançar, i sobretot, per entendre el nostre present. 

Invocar, idò, els pares apostòlics suposa, en el marc d’aquest llibre, 
una oportunitat per projectar llums sobre el nostre present més viu i més ac-
tual, posats ja, com som, en la segona desena del segle XXI. En suma: ens 
obre les portes de l’ànima i del cor per evolucionar cap a estadis millors, 
compromesos en l’hora que ens toca de viure, i esdevenint bon exemple de 
cristià compromès.

La tesi substantiva del llibre —en paraules literals de Mn. Arnau— és 
creure «que anar aprofundint amb els pares apostòlics i amb els escrits dels 
dos primers segles del cristianisme, ens fa el bé. El que llegim, el que comen-
tem, el que pensem —diu—, sempre ens forma sobre valors presents constant-
ment en els escrits del Nou Testament: justícia, veritat, amor cap als més 
febles, humilitat... Virtuts, valors, que ens manifesten el fonament de la fe i de 
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la relació en un Déu que del tot és Amor. Mantenir contacte amb ells ens en-
riqueix humanament i, en el nostre cas, cristianament», llegim en el llibre.

Així, prevere i jove fidel (o també, onclo i neboda) comparteixen llurs 
pensaments per tractar problemes permanents i un bon punt irresolubles de la 
condició humana, com ara el fanatisme, la persecució religiosa, l’evangelitza-
ció i la seva renovació, l’ateisme, la progressiva secularització de la societat 
contemporània, la unitat i la diversitat de l’home, o la contraposició —tanma-
teix fictícia— entre fe i ciència, i d’altres proposicions de la més viva impor-
tància.

Val a dir-ho de seguida, però: aquí no és fa una invocació als pares 
apostòlics per una vana erudició (que l’autor no cerca en absolut); es fa per 
inspirar-nos el batec del present pel qual travessam les generacions d’ara ma-
teix. 

Bernabé, Climent de Roma, el Pastor d’Hermes, Ignasi d’Antioquia o 
Policarp d’Esmirna, d’una banda; i, de l’altra, les obres de Salomó o certs 
fragments de Pàpies d’Hieràpolis, són els referents que, a la manera d’unes 
columnes de càrrega, donen lloc a l’aixecament del llibre que ens ocupa, i les 
pàgines del qual expandeixen molta volumetria interior i espiritual, em sembla 
a mi.

El llibre apropa, a la societat dels nostres dies, els pensaments i les 
ensenyances d’aquells mestres. Ho fa, mitjançant llurs textos més representa-
tius, amb intenció d’incidir directament i coral sobre la societat convulsa, 
potser desorientada i un bon punt orfe de valors espirituals suficients. 

Però semblant afany, en el curs de les cartes del sacerdot i de les res-
postes de la neboda, no es limita a una ànsia enciclopèdica, o erudita; ni a fer 
un mer acte de llevar-li la pols dels segles als llibres o els fragments de llibres 
que es conserven d’aquells vells mestres. Com ja he remarcat, hi són invocats 
per projectar la seva llum sobre el nostre present: llums del passat per il·lumi-
nar les ombres que encara ara, indefectiblement, ens empaiten. Heus aquí, per 
mi, l’eix vertebral que aporta el llibre.

En llegir-lo, hi notareu com s’hi desplega una sàvia, una prudent con-
versa entre les nostres vides actuals (i els seus signes dominants), amb la vida 
i la doctrina dels pares apostòlics. Ens adonam, així, que escoltar els sants 
pares i reflexionar sobre allò que han deixat escrit o ensenyat és trobar-nos 
l’aigua neta, l’aigua fresca, capaç de renovellar-nos-ho tot, o gairebé tot.

He experimentat un marcat interès per les cartes que afronten les per-
secucions religioses arreu del mapamundi dels nostres dies. I també les que 
tracten les desigualtats socials i humanes. «Aquests dies —al·lega la neboda 
Clara— llegeixo en els diaris que més de 3’5 milions d’espanyols viuen amb 
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manco de 350 euros al mes. La desigualtat augmenta entre els espanyols, on 
el 10% dels més rics obtenen una quarta part dels ingressos de tota la població. 
Espanya es col·loca com el tercer país europeu, rere Romania i Sèrbia, amb 
les diferències més notables. Per què som capaços de crear aquestes diferèn-
cies, Pare Joan?», que interpel·la ella.

Un dels trets, entre d’altres, que més m’ha fascinat, en el curs de la 
lectura activa a què convida aquest atlètic llibre, és constatar un amor immens, 
incondicional, humilíssim a la idea de Déu que l’autor injecta darrera de cada 
reflexió medul·lar, de les moltes que fiten els capítols. Per exemple, en parlar 
sobre la unitat, ens diu: «Entranyable Clara, hem de ser portadors d’unitat: 
unitat en l’Església, en la família, en nosaltres mateixos... Sols allà on la di-
versitat desemboca en la unitat hi ha Déu, hi ha presència, hi ha presència 
eficaç de l’Església de Jesús. Allà on la diversitat conviu amb la unitat —con-
tinua l’autor, tot remarcant la feliç paradoxa—, la felicitat és possible».

Sí, resulta captivador que un conjunt de meditacions sobre la condició 
humana constant acabin desembocant en la idea de Déu, com a ens que, a la 
vegada, reuneix unitat i diversitat. No cal dir que es tracta d’una perspectiva 
que la vida contemporània ha malmès terriblement, per com solem practicar 
una diversitat contraposada i en pugna de les parts entre si, fins al punt que 
pretenem l’aniquilació, o el domini, de l’altre, sense prou respecte ni toleràn-
cia cap als altres. No hi fa res que la societat moderna visqui assentada en 
sistemes de pluralitat de pensament: allò que, al capdavall, hi rau és assegurar 
el predomini, quan, en realitat, el cristianisme primigeni manté que la diver-
sitat no té sentit si no es posa al servei de la unitat, sobre el principi nuclear 
de la idea de Déu com a confluència suprema de tota condició humana.

Meditant, a la manera d’una complicació final, en tot allò que desfila 
per les pàgines del llibre, hi experiment una convicció. És aquesta: una vida 
humana sense reflexió perd el sentit i la seva substància primigènia. Escriure 
mitjançant la reflexió i l’intent d’aprofundir en la naturalesa de les coses (o 
sigui, penetrar a l’interior de tot), és el gran consell del llibre, perquè, no d’al-
tra jeia, podem sentir-nos animats a superar-nos. Tanta epistologia entre un 
sacerdot de profund amor a Déu i a l’Església, i d’una neboda que el té com a 
mirall de conducta, ens anima com a lectors a entrar en el silenci; açò és: de 
situar-nos en el misteri de tot. Perquè tots som fruit d’un gran misteri, quan 
més aprofundirem més sabrem que tot ens sobrepassa i depassa. 

Posats en una semblant tessitura de vida, els més recalcitrants enigmes 
de la condició humana s’han d’expressar tot mirant la saviesa del passat remot, 
però alhora a través de la reflexió compartida, de les metàfores i dels senti-
ments contrastats. L’autor, una vegada més, ens transmet una de les seves 
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proverbials experiències místiques. Si us animau a llegir aquesta obra, em 
sembla que gairebé en tot, o bonibé en tot, em voldreu donar la raó substan-
tiva. Així ho esper. Moltes gràcies.

 
Miquel Àngel Limón Pons

Doctor en Periodisme
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BOSCO FANER, L’ANHEL PER EXPRESSAR 
L’INEFABLE

En Bosco Faner és un dels autors contemporanis de Menorca amb una 
obra publicada més prolífica. Al llarg de tres dècades ha conreat la poesia, 
l’assaig biogràfic i històric, la literatura d’idees, l’escriptura espiritual i sapi-
encial, l’article breu, el gènere epistolar....

L’atorgament del Premi Humanidades de la Concordia 2019 per part 
del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, significa el reconeixement 
dels seus mèrits i de la seva aportació a la cultura més enllà dels límits —físics 
isocials, i potser també mentals— de Menorca. Com amic i lector d’en Bosco, 
no puc fer més que alegrar-me’n molt.

Conec en Bosco Faner des de fa trenta-cinc anys. Jo acabava de pren-
dre la decisió d’entrar al Seminari Diocesà de Menorca, i durant els mesos 
anteriors a fer aquest pas vaig anar coneixent pràcticament tots els capellans 
de l’illa. La trobada amb en Bosco va ser la descoberta d’un capellà que, a més 
de viure compromès amb la seva parròquia, tenia una profunda inquietud es-
piritual i intel·lectual. Des del setembre de 1984, en començar els estudis de 
Teologia, vaig tenir en Bosco de professor en cadascun dels sis cursos que 
conformaven el programa de formació. Va ser ell qui em va introduir en dis-
ciplines com la psicologia, la pedagogia, la filosofia del llenguatge o la teolo-
gia pastoral.

La relació professor/alumne va derivar, al cap dels anys, en una 
amistat fecunda. Tots dos som xerradors —i no poc— però també escolta-
dors, i ens trobàvem còmodes en les converses, tant a l’aula com en espais 
més informals, per compartir lectures i reflexions sobre qualsevol tema que 
requerís un aprofundiment rigorós i lliure abans d’emetre un judici. En 
Bosco no era amic de banalitats, de consideracions supèrflues sobre cap 
tema. Sempre demanava anar una mica mes enllà, més endins, a la recerca 
de la interioritat, fins aquell punt on l’autenticitat reflexiva -el locus on el jo 
es confronta, nu, amb si mateix- ens obliga a pensar sobre els límits del que 
podem arribar a saber, i a indagar sobre allò que sabem que «és» però que 
s’escapa a tota comprensió, aquella dimensió de la realitat que no podrem 
atènyer mai, i que, tanmateix, ens atreu i ens crida: Déu. Els dos darrers anys 
de la meva formació al Seminari, en Bosco em va proposar que els caps de 
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setmana anàs a ajudar-lo a la parròquia de Ferreries, on ell era rector. Ho 
vaig acceptar amb il·lusió, i aquest fet ens va propiciar la possibilitat de 
bastir una relació més estreta i sòlida. A partir d’aquell moment en Bosco ja 
no era un professor més del Seminari, sinó un guia personal molt més pro-
per, el capellà que m’acompanyaria fins que, el juliol de 1991, jo mateix 
rebria l’ordenació de prevere, quedant com a vicari d’en Bosco, a la parrò-
quia de Sant Bartomeu de Ferreries.

 No record que els anys que vaig estar al Seminari, en Bosco tingués 
cap intenció d’escriure i publicar. Li record els articles a la Revista de Fer-
reries, a la premsa, al full dominical diocesà... però no una dedicació més 
intensa a l’escriptura. En canvi, quan l’any 1988 vaig arribar a Ferreries per 
ajudar a la parròquia durant els caps de setmana, vaig trobar en Bosco en-
deriat amb un projecte que s’havia de convertir un llibre: la recuperació de 
la informació biogràfica i la trajectòria pastoral de tots els capellans docu-
mentats que hanservit a la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries, des del 
segle XV fins a ell mateix, com a darrer esglaó d’una llarga cadena de cinc 
segles.

Aquest projecte va veure la llum la primavera de 1989, amb el títol 
Rebrots d’arrels centenàries. I alguna cosa va passar durant la seva gestació, 
perquè tot d’una després de publicar-lo en Bosco ja estava treballant en dos 
llibres més: Humà en l’autoritat, una aproximació a les cartes del capellà 
il·lustrat menorquí del segle XVIII Antoni Roig i Reixart, i el que seria el 
seu primer poemari, Hores d’hàlit, tots dos publicats el 1991.

Des d’aquell moment, i fins avui, en Bosco no s’ha aturat mai d’es-
criure i de publicar. Una obra densa i extensa, plural en registres, gèneres, 
destinataris i intencions, però que, per poc que ens hi apropem, ens mostra 
el nexe que li dona unitat i coherència: un desig infatigable per aconseguir 
dur la paraula fins al límit de les seves possibilitats, fins al llindar infranque-
jable que ens separa de l’inefable.

En Bosco Faner, com a pensador i com a creient, com a capellà i com 
a poeta, sap i confessa que la paraula és insuficient per expressar tot allò que 
creu, sent, pensa, celebra, diu i fa. Sap que la paraula és fràgil i finita, feble 
i imperfecta. Però també sap que la paraula, cisellada i polida com una pedra 
preciosa, té la capacitat de traslladar-nos a les portes del misteri, d’apro-
par-nos a Déu. En Bosco sap i practica, com Sant Pau, que la fe ve de l’es-
colta de la paraula (Rm 10,17).

I açò és el que en Bosco intenta, frase a frase, vers a vers, llibre a 
llibre, des de fa més de trenta anys. En Bosco continua escrivint, i com un 
riu que no pot contenir tota l’aigua que rep de la seva font, ara ja no li basten 
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els articles i els llibres, sinó que ha aprofitat el que li ofereixen les noves 
tecnologies de la comunicació, i en particular les xarxes socials, per conti-
nuar, incansable, compartint les seves reflexions amb tothom que el vulgui 
escoltar.

Fins quan? Fins que tengui un alè, n’estic convençut. En Bosco sap 
que el camí de la recerca de l’inefable no s’acaba mai. Quan ell escrigui el 
darrer mot, altres agafaran el torn i continuaran pensant, cercant, dient. Per-
què, com diu aquell proverbi oriental, l’ocell no canta per convèncer ningú, 
sinó perquè té un cant per expressar.

Miquel Àngel Maria Ballester
Conseller de Cultura, Menorca
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VULL FELICITAR-LO PEL GUARDÓ REBUT 

Jo, Tomé Olives, organista de la S. E. Catedral de Menorca des de fa 
25 anys, conec i he tractat a l’amic Bosco Faner sobretot en l’àmbit de la li-
túrgia i pels seus sempre encertats escrits en premsa fent referència a temes 
actuals visualitzats i contextualitzats des d’una perspectiva religiosa.

Vull felicitar-lo pel guardó rebut i també als que han decidit atorgar-lo 
perquè sense cap dubte és mereixedor d’ell, com sempre arribant tal vegada 
una mica tard aquesta distinció i reconeixement els qual ja probablement hau-
ria de tenir en possessió.

Sigui com sigui és una persona natural, que transmet serenor, pau i 
saviesa, sempre disposat a ajudar als demes amb els seus consells. Compro-
mès amb els seus, sa seva condició i el seu territori, i coneixedor de l’art de 
les lletres, per mitjà dels seus escrits podem comprendre sa seva actitud i 
agraïment a la vida i el seu entorn.

Persona ben valorada pel poble i els seus més propers, és un exemple 
a seguir i una referència. Esperem que aquest premi l’animi amb aquesta tasca 
que també és pastoral en bé del poble i de la societat en general.

Tomè Olives
Musicòleg
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PRESENTACIÓ DE L’OBRA “EN L’AMISTAT GUAITA 
L’AMIC” DE BOSCO FANER 

En primer lloc vull agrair la confiança que ha dipositat en mi Bosco 
Faner per compartir la presentació de la seva darrera obra “En l’amistat guaita 
l’Amic”. Difícilment podré estar a l’alçada dels meus companys de taula.Tan-
mateix, compartir amb ells i amb tots els assistents les reflexions al voltant 
d’aquesta lectura ja és per a mi una gran satisfacció.

Bosco Faner, llicenciat en Teologia i Filosofia, és ben conegut per tots 
vosaltres: com a rector de la parròquia de Sant Esteve, com a rector del Semi-
nari, com a prevere i com a amic. També és conegut pels seus articles al diari 
Menorca, del qual és col·laborador habitual. Però potser el seu vessant poètic 
resti una mica més amagat al gran públic. I no és estrany. Com va comentar 
Miquel Àngel Maria, parlant de l’autor, fa uns anys, a la presentació de Ris-
sagues de colors, escriure articles periodístics pot resultar més o manco fàcil 
perquè tot i que comuniqui experiències personals, no deixa de preservar certa 
intimitat. En canvi, la poesia és fruit de les seves reflexions més profundes, 
del seu diàleg més íntim amb Déu, de les seves hores d’hàlit, com indica el 
títol d’un dels primers poemaris. En la poesia, inevitablement el poeta es mos-
tra tal com és, despulla la seva ànima davant el lector. I aquí no hi ha protecció 
possible.

Així, sorgeix, idò, la primera pregunta: Per què escriu poesia Bosco 
Faner?

Som agosarat?
Som atrevit?
Som arriscat?
Per què vull obrir-vos
la meva intimitat
sense conèixer-vos?

es demanava l’autor a “Hores d’Hàlit”.

Ell mateix ens dóna la resposta: Jugo el risc! L’Alè m’hi ha conduït. 
Bosco Faner, com a bon escriptor, sent la necessitat d’escriure i manifestar els 
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pensaments i els sentiments de forma bella, creativa. Hi ha una raó estètica en 
la creació poètica. És per deixar escrit el que sent més bé i cuidar-ho essent el 
jardiner, deia a “Descalça la paraula”. Però, com a creient, aquest impuls 
també obeeix a una necessitat espiritual. L’Alè m’hi ha conduit. Escriptor i 
creient s’identifiquen en l’acte d’escriure. Per això gosam a dir, com Joan 
Carles Mèlich, que per a ell escriure és resar i el poema és pregària.

Tot seguit, ens demanam quin és el camí que recorre l’autor des 
d’aquesta necessitat interior fins el resultat final de la seva obra dipositada en 
mans del lector. Al meu entendre, podem observar uns trets comuns, un itine-
rari al llarg de la seva obra. Comencem per la mirada. Bosco Faner observa el 
món amb una mira atenta, encuriosida, penetrant. Una mirada sincera i oberta 
que abasta tot el que l’envolta i li permet copsar els més petits detalls: els fets 
de la vida quotidiana, la natura, el poble, la gent... En el llibre que ens ocupa, 
la mirada de l’autor es detura de forma especial en l’amistat i parla dels amics: 
dels que ha trobat, compartit o deixat en el camí. I en parla d’una forma amo-
rosa i agraïda. És la mirada sàvia de qui sap destriar, sospesar i fer balanç de 
l’experiència viscuda. Però la mirada de Bosco Faner també és una mirada 
transcendent, que va més enllà d’allò que veiem, d’allò que se’ns mostra. En 
cada experiència d’amistat que viu, l’autor descobreix Déu. El títol és clar: En 
l’amistat guaita l’Amic. L’amistat compartida, els amics trobats són el camí 
que mena a descobrir i estimar  Déu. Aquesta és l’essència de l’amistat: esde-
venir una mostra, un tast de Déu. És l’experiència mística, la unió de l’amic i 
de l’Amat que podem reconèixer en els grans autors en els quals es recolza 
Bosco Faner: Ramon Llull, Sant Agustí i, de forma especial, Sant Joan de la 
Creu. Amb ells, l’autor ens convida a despullar-nos de tot allò que ens fa nosa, 
defugir la nostra mediocritat i viure intensament aquesta experiència única de 
comunió amb Déu, l’Amor omnipresent que dóna sentit la nostra vida.

Tanmateix, fixem-nos-hi, aquesta experiència de transcendència, 
aquesta elevació de l’esperit, parteix del fet quotidià, de la proximitat. Bosco 
Faner no es refereix als amics de forma genèrica ni abstracta. Aquests tenen 
nom propi i s’hi adreça directament, mirant-los als ulls. Són les persones sen-
zilles amb les quals conviu habitualment. El lligam que estableix amb ells dia 
a dia no és sols un camí, un intent d’anar més enllà, sinó que té significació 
pròpia. En l’obra de Bosco Faner es fa present la proposta de Josep Maria 
Esquirol a la seva Filosofia de la proximitat on afirma que gest quotidià i ac-
titud meditativa no són fets contraposats. Ambdós van en la mateixa direcció 
perquè saben, de diferent manera, que el més profund es troba en allò que és 
més proper.
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I ara ve el segon pas: com convertir en paraula aquesta mirada trans-
cendent, aquest sentiment tan íntim? Vet aquí el repte que es planteja l’autor. 
Seduït pel misteri i la profunditat que hi ha darrera cada cosa, tan mateix, 
l’essencial sempre s’amaga, es resisteix a transformar-se en paraules. L’es-
criptor extreu part de la bellesa, però la bellesa sempre és més. Quin és el 
poder i quins són els límits del llenguatge? Bosco Faner és conscient d’aquesta 
dificultat, que ja manifesta als anteriors poemaris. La grandesa que se sent el 
paper no l’abasta, la tinta no la inclou, la paraula no l’assimila, ens deia a 
“Hores d’hàlit”. I tot i així, sens la paraula, què fora cada vespre, cada au-
rora?, es demanava a “Descalça la paraula”.

Per què he de dir res?
Per què parlant o escrivint , 
ho de d’empobrir
Per què no pot quedar
 al bagul del més íntim?
Per què he de dir res?
No m’he adonat encara
que el silenci ben acull
tot el que és més sublim?

Es torna a demanar el poeta en aquesta darrera obra. Bosco Faner té 
clar que la paraula insinua, però no descobreix la profunditat de res. Sols hi 
guaita. La paraula pot apropar i afavorir la comunicació, pot ajudar a expres-
sar l’aliança que feim uns amb els altres, però mai revela del tot la realitat. Per 
açò clou la segona part d’aquesta obra amb aquest poema en el qual reivindica 
el silenci com a testimoni més fidel de tot allò que ens sobrepassa. L’experi-
ència del silenci, diu, pot ser, finalment, una de les realitats que més expressen 
l”’amistat que sentim, l’amor que vivim, el Déu que es fa present en els 
amics”.

I tanmateix, hi ha una mena de llenguatge que gosa explicar el més 
profund. I és la metàfora. La paraula poètica, la imatge poètica, el símbol, és 
un intent de parlar d’allò que no es pot parlar. Per això Bosco Faner s’inspira 
en el llenguatge poètic dels salms per parlar de l’amistat i utilitza amb gran 
encert els recursos expressius per fer-nos assequible la densitat de les idees.

Els versos flueixen amb naturalitat i bellesa, amb un ritme suau i pla-
ent. El llenguatge és senzill i directe, concís, però ric en expressions creatives 
i personals; amb paraules escollides i imatges suggerents, però lluny de qual-
sevol artifici. Si, com hem dit abans, és difícil mitjançant la paraula descobrir 
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la profunditat del sentiment. L’autor, en aquest cas, s’hi apropa amb gran 
mestria.

Hem parlat de la mirada transcendent que esdevé reflexió i de la refle-
xió feta paraula. Ara resta parlar de l’altre element que és present en l’obra de 
Bosco Faner i que en aquest darrer llibre adquireix, al meu parer, una especial 
rellevància. Ens referim a la intenció educadora. Bosco Faner no es conforma 
amb escriure les seves reflexions sobre l’amistat sinó que ens convida a par-
ticipar directament en la seva obra i ens l’ofereix com a eina personal de re-
flexió. La mateixa estructura del llibre respon clarament a aquest propòsit. 
Així, al primer capítol ens convida a reflexionar i dialogar amb nosaltres ma-
teixos a partir de l’experiència de l’amistat. En el segon, ens anima a compar-
tir aquesta reflexió personal i en el tercer, descobert ja l’Amic en la relació 
d’amistat, ens prega d’establir amb ell una relació sincera.

No és la primera obra en la qual l’autor ens mostra el seu vessant edu-
cador. A “Sol amb mi mateix”, per exemple, aprofita el mètode de la revisió 
de vida per donar pautes de reflexió i maduració personal, però potser en 
aquesta darrera publicació, En l’amistat guaita l’ Amic, el desig de complicitat 
es manifesta de forma més directa i insistent. A la primera i la segona part del 
llibre, Bosco Faner ens interpel·la directament al final de cada poema. És una 
pregunta oberta que convida a la reflexió personal i a compartir aquesta refle-
xió. Com a bon mestre, no alliçona, no imposa, no tanca. Deixa que el lector 
recreï, interpreti i dialogui. I aquest és un acte pròpiament educatiu perquè 
possibilita el creixement de l’altre. A la tercera part, quan ens parla de l’Amic 
seguint l’Evangeli  de Sant Joan, l’autor empra un altre recurs didàctic. En lloc 
de la pregunta oberta, utilitza el diàleg entre l’orant i Jesús. L’orant formula 
una pregunta inquietant, provocadora, que obliga a donar una resposta a la 
llum de l’evangeli. Una resposta de nou respectuosa i amable, una resposta 
que interpel·la, matisa, aconsella, però que no es formula mai de forma abso-
luta ni definitiva. I és que Bosco Faner ens parla amb franquesa en aquesta 
obra. Franquesa, com assenyalava Foucault, no en el sentit de dir-ho tot, sinó 
de dir just allò que es creu. Per això s’allunya de la retòrica, que sols busca 
persuadir, i recorre al diàleg sincer, honest i valent, el diàleg de tu a tu.

En qualsevol cas, descobrim en l’obra de Bosco Faner el principi ètic 
en què es fonamenta l’acte educatiu: la necessitat de comprometre’s amb l’al-
tre, de fer-se’n càrrec. És aquest compromís i aquesta responsabilitat el que el 
porta a oferir la seva obra com a resposta a la demanda de l’altre que li ha estat 
confiat. Així ho veim al darrer poema:
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L’Amic ben prou ja sabia
que en amor l’amat vivia,
mes l’amor que els dos sentien
dolç llaç d’amor convenia.
“Senyor, tu saps que t’estimo”.
l’amat humil repetia.
I l’amic fià a l’amat
la ramada que tenia.

I com a bon pastor, com a bon mestre, en aquesta obra no s’ofereix 
com a model, sinó com a testimoni; no es presenta sols com a guia, sinó com 
a acompanyant; no ens mana, sinó que ens escolta i ens acull. No només dóna, 
sinó que es dóna.

Deixem-nos, idò, acompanyar per Bosco Faner en la lectura d’aquest 
llibre. Gaudim-ne. Deixem-nos interpel·lar. Seguim la seva recomanació: 
anem llegint aquestes pàgines i observem el que passa. Trobarem la resposta 
en cada un de nosaltres.

Antònia Gomis
Ex Professora de l’Institut Maria Àngels Cardona
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BOSCO FANER, CORAZÓN DE PASTOR

La vida del sacerdote Bosco Faner Bagur y la mía, aunque divergentes 
en principio, llegaron a un punto de encuentro que dio como fruto, además de 
una sincera y profunda amistad, una perfecta sintonía pastoral que nos ha 
permitido afrontar juntos muchos retos ministeriales durante los últimos años.

Suelo explicar a mis amigos que el paso por la Gregoriana fue el punto 
de inflexión en mi vida. De la mano del Padre Decano, el  Cardenal Urbano 
Navarrete, como de otros grandes canonistas que fueron mis profesores, ex-
perimenté una profunda trasformación. Me gusta decir que pasé de ser “inte-
grista” a “integrador”.  El año 1993 regresé a Menorca con 34 años y 6 de 
sacerdocio, con la ilusión de servir a la Iglesia con todas mis fuerzas y de ser 
siempre elemento de comunión entre todos.

Digo esto porque algo parecido le sucedió a  Bosco Faner Bagur: en 
un momento dado de su vida, cuando falleció su padre, vio claramente que 
dejaba de ser hijo, experimentando fuertemente desde entonces un sentimi-
ento profundo de paternidad espiritual respecto a las personas, con todo lo que 
ello lleva consigo.  Decía que “había terminado la etapa crítica de su vida, para 
convertirse en aquella persona que es capaz de dialogar, de comprender y 
acompañar a los demás”.

En el orden de los principios es clarísimo: basta leer sus libros o es-
cuchar sus predicaciones para darse cuenta de aquello que nos ofrece es agua 
pura e incontaminada. Pero en el tú a tú y en las distancias cortas es cuando 
se manifiesta el sacerdote pedagogo que sin alterarse ni escandalizarse tiene 
el arte de no enfrentarse ante afirmaciones o hechos concretos y contestar con 
un “¡pues ya verás…! Para reconducir después suave y amorosamente la con-
versación “hacia fuentes tranquilas que reparan las fuerzas” (Salmo 22).

Bosco Faner Bagur no busca ni necesita reconocimientos, porque sabe 
que su vida y su ministerio son un don que ha recibido de Dios y que humil-
demente debe poner al servicio de la comunidad. Pero la luz, como dice el 
Evangelio, no puede ocultarse, debe ponerse en lugar alto para que ilumine a 
todos los de la casa.

Somos pues sus amigos quienes consideramos que aunque él no lo 
persiga, debe dejarse querer por aquellos que hoy le reconocen como merece-
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dor de este “premio de la concordia”,  que posibilitará a muchos que puedan 
acercarse a Bosco, bien a través de su obra escrita, bien a través de un cono-
cimiento personal, para agradecer a Dios los mucho que a través de Bosco 
hemos recibido, como hombres y como cristianos, reforzando la conciencia 
clara de que todos hemos de formar una familia unida en amor, que eso es 
“con.cordia”.

Un recuerdo también para un matrimonio amigo de ambos. Nuestros 
corazones palpitan juntos en el amor a Dios y al prójimo y mucho hemos de 
agradecerles desde que las encrucijadas de la vida nos unieron: Diego Sabiote 
e Ignacia Mercadal.

Gerado Villalonga Hellín
Vicario General de Menorca
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ERAN TIEMPOS …

Quiero sumarme al gozo que sentimos los amigos del Presbítero 
Bosco Faner Bagur a quien acaban de galardonar con otro merecido pre-
mio: el de Humanidades de la Concordia 2019, concedido por el Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa.

Doy gracias a Dios por haber vivido mis primeras experiencias 
episcopales (2001-2008) rodeado de personas como él -y otros hermanos 
del clero de Menorca-, admirando su capacidad de trabajo y su testimo-
nio, tantas veces escondido y gratuito, que es lo que ilumina más que los 
grandes discursos.

Eran tiempos en que muchos vivíamos todavía influenciados por 
lo que quedaba de apasionamiento por el aggiornamento conciliar: una 
puesta al día de la Iglesia que nos parecía insuficiente y que buscaba 
ayudar a una actualización pastoral, responsable y creativa, ante la situ-
ación de cambios profundos, universales y permanentes que se habían 
producido. Muchos de nosotros, los que hemos conocido y participado 
en la historia postconciliar y sus turbulencias, sabemos que han coexis-
tido planteamientos diferentes en la recepción y puesta en práctica de las 
intuiciones del Vaticano II.

En ese contexto conocí al Bosco Faner, hombre culto y capaz de 
admirables reflexiones poéticas conocidas y aplaudidas por muchos. 
Pero, además, un sacerdote en quien, detrás de una apariencia que algu-
nos calificaban de poco ‘clerical’, yo he apreciado a un pastor sincero, 
comprensivo, crítico pero siempre dialogante y digno de confianza, en-
tregado incondicionalmente a la comunidad y a las tareas específicas que 
le encomendé y que llevó a cabo muy fielmente.

Creo poder decir que he sido testigo de la madurez creciente que 
ha ido adquiriendo y manifestando en su vida y en sus escritos varios y, 
por eso, me sumo con mucho gusto a este reconocimiento.

En estos momentos, considero incluso muy positivo que se den y 
se publiquen “buenas noticias” que tienen a clérigos como protagonistas 
y más tratándose de la promoción de la “concordia” que es lo propio de 
los que somos profesionales de la comunión, compartiendo gozos y es-
peranzas, lágrimas y angustias de las mujeres y hombres de nuestro ti-
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empo. Hay a nuestro alrededor demasiadas personas heridas -por tantos 
motivos- y nuestro presente nos pide generar esperanza, como está haci-
endo Bosco Faner con su vida y escritos.

Mi felicitación al homenajeado y al Jurado que le ha considerado 
digno de esta merecida distinción.

+ Joan Piris
Obispo emérito de Lleida
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TRANSPARENCIA
A J. Bosco Faner esta gavilla de poemas

LA SONRISA DE DIOS
En mi vida, en tu vida,
en la vida de todo hombre y mujer,
ese momento de luz y de gracia,
por lo menos una vez;
ese momento tan sorprendente
como fugaz, que abre
el corazón de par en par
y derrama ternura,
un destello de gloria
en la eternidad dulce de un instante.
Desde dentro, la vida iluminada
por donde se asoma Dios
con una sonrisa.

ACOGIDA
Se levanta cada mañana
antes del amanecer, sólo
para ver los primeros pasos
del día. Abandona el calor
de la cama y de pie
junto a la ventana, aun en pleno invierno,
sin pedir nada, sin reproches
y sin mediar palabra alguna,
acoge al nuevo día
con la desnudez de sus limpios ojos.

LAS FUENTES
Las ciudades cegaron
fuentes y manantiales
por donde corría el agua.



269

Poeta, busca las fuentes
donde las haya,
y fíjate en las cántaras:
hasta que no están llenas
no se derraman, y , mientras
esto sucede, se tragan
la canción y el agua.
Después, las regalan.

Poeta, busca las fuentes
y que suene tu cántara,
y ni una palabra hasta
que se llene
tu alma de agua.

EL HUÉSPED
Si te pide hospitalidad el poema,
acógelo, ofrécete sin reservas,
sin apresuramiento,
ponte disponible a su servicio,
dale todo tu tiempo,
entrégale tu casa entera,
puertas y ventanas abiertas,
acceso a todas las habitaciones,
que entre la luz y el aire fresco.
El poema, aunque estemos en invierno,
es caluroso, travieso y juguetón,
como un niño, como una niña,
a la salida del colegio.
Que tome acomodo, y, si tiene apetito,
ofrécele alimento; por lo común,
no rechaza comida alguna,
aunque regusta los buenos manjares,
y, si lo tienes a mano,
acompañados de un buen vino fresco.

En la sobremesa, si será corta o larga,
nunca se sabe, ponte cómodo,
déjale hablar, guarda silencio,
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escucha con atención:
antes de emprender viaje, el huésped
tiene algo que decirte.

MIRAR DE OTRA MANERA
Schiller, Goethe y Humbolt
no son escaladores de alta
ni baja montaña.
Ellos subieron a Montserrat,
la Montaña Santa,
con otras intenciones. Desde allí
otearon sólo los horizontes
que entran y salen del corazón.

El más grande de los escaladores
jamás vio parajes tan hermosos.
Ellos nos enseñaron a mirar
de otra manera.

TRANSPARENCIA
La transparencia, Juan Ramón,
la transparencia que, con todo
el amor de tu alma y tu cuerpo,
perseguiste a lo largo de tu vida,
la transparencia:
el dulce canto de los pájaros,
el apacible amanecer,
todo lleno de luz, el sol,
el niño y su inocencia confiada
bajo el techo manso del cielo,
el rumor inmortal
de las olas que no cesan,
un corazón limpio y generoso
y nuestra amistad verdadera

que ya tiene el color de lo eterno.
La transparencia, Señor,
el claro de luna y toda
la luz del sol;
también contigo, Dios
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deseante y deseado. También
contigo, toda la claridad
de la primera mañana del mundo.

Diego Sabiote
Profesor Emérito de Filosofia de la UIB
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TRES TERESES
 Per a Bosco Faner

TERESA DE JESÚS
Vas titllar de postisses les autoritats
masculines que arnaven de fosca el teu temps
i vas dir perseguida ben clar que l’infern
és un lloc pestilent on ningú no s’estima.

TERESA DE LISIEUX
La caritat fraterna, dius, ho és tot
i clara i simple a l’hora de resar,
crec que no entens que t’hagin construït
una basílica, quan tu el que vols
és fer camí cap al teu interior
i viure oculta en un racó de Déu.

TERESA BENEDICTA DE LA CREU
(Edith Stein)
Cum laude en empatia i fe en la vida eterna,
una cambra de gas serà la scientia crucis
que et durà des d’Auswitx, feta cendra, a la glòria.

TANNKAS DE LA NIT OCULTA
También en soledad de amor herido

SAN JUAN DE LA CRUZ
Deman a Déu,
que és pare i no m’escolta,
callat, un clar,
fecund demà d’amor
on habiti el silenci.
II
Segut al cor,
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l’encens entela l’aire,
capbaix roseg,
capvespre calm, ascètic,
un vell llatí salmòdic.
III
Escolt, immens
aiguat de llum, atònit,
la teva veu
profunda que fa inútil
per sempre més cap llibre.
IV
Amada ment,
lleugera pensa, vola
fidel un cant.
Dejús, pel claustre, encesos
d’amor, els xiprers brillen.
V
Serà resant
que el cos, encara estèril,
se’m faci pur
i sigui, sec, mirífic
estramp, molt més que un sexe.

Ponç Pons
Poeta i ex Professor de Literatura
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JA FA ANYS QUE CONEC EN BOSCO

Es difícil descriure una persona en poques paraules, sempre sobre-
passa tot lo que en puguem dir. I es necessita temps per arribar a conèixer en 
profunditat, però podem compartir des de l’experiència el que ens aporta cada 
trobada amb els altres. Ja fa anys que conec en Bosco i l’he tractat en diferents 
àmbits. El vaig conèixer com a celebrant a l’Eucaristia de la Comunitat, per-
sona amable, senzilla, propera, familiar... Fa uns anys em va convidar a parti-
cipar en la delegació de vocacions i el vaig conèixer en la seva tasca com 
animador vocacional, fent feina il·lusionat amb la iniciativa del Seminari 
Menor. El veia una persona entusiasta, feiner, amb ganes de transmetre la 
importància d’estar a l’escolta de la crida de Déu. Un home convençut que 
Déu segueix cridant avui de moltes maneres i decidit a ajudar a propiciar 
aquesta trobada amb Ell que omple de sentit les nostres vides.

També en l’escola de teologia, animant la gent a formar-se i compro-
mès en ajudar-los a créixer en la fe. En tot l’he vist dinàmic, motivat i capaç 
de moure i motivar els altres. A través dels seus escrits, llibres i poemes li veig 
també un esperit de pregària, un desig d’aprofundir en l’espiritualitat i d’apro-
par-la a la gent a peu de carrer.

En totes aquestes facetes el percep un home de tracte proper, humà i 
amigable. Però quan més el vaig conèixer és en un moment en que vaig haver 
de fer un canvi gros en la meva vida. Un moment d’aquests en que sembla que 
tot s’estanca i que passat un temps s’obren nous camins en l’horitzó personal.

A vegades en aquests moments apareixen pors que ens paralitzen i 
dificulten el veure-hi clar i ser capaços de donar una passa. Necessitava ja 
fer un bon discerniment per recercar de bell nou la voluntat de Déu. He de 
dir que en Bosco em va saber ajudar i em va saber acompanyar, crec que va 
comprendre bé el que vivia i va saber posar-se al meu costat, per ajudar-me 
a estar mes atenta a la crida de Déu que a les pròpies pors i prendre una 
decisió en llibertat.

Vam tenir diverses trobades, sempre estava disponible, m’escoltava i 
sense forçar m’animava a seguir aquelles intuïcions que em naixien en el cor, 
però que sense l’estaló i el coratge que vaig trobar potser les pròpies insegu-
retats enfront del desconegut haurien aconseguit ofegar la crida.
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Va ser un procés lent, em va animar a xerrar també amb altres persones 
que em podien ajudar a prendre una decisió ferma i donar una passa. Li estic 
ben agraïda, la seva visió esclaridora, la confiança ferma posada sols en el 
Mestre i les paraules d’encoratjament, em van ser empenta per donar una 
passa més. Puc dir per experiència que en Bosco és un bon acompanyant, que 
amb mirada neta sap entreveure la voluntat de Déu i ajudar els altres a desco-
brir-la.

De manera senzilla, amb la naturalitat de qui comparteix una estona de 
conversa amistosa, en Bosco sap caminar al costat amb els sentits oberts per 
ajudar a clarificar els camins i animar a seguir avançant, des de la confiança 
que sempre l’Esperit ens acompanya i ens dóna la força necessària per seguir 
fent camí.

Neus Melis Amorós, 
Religiosa Filla de la Misericòrdia.
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LLEGÓ CON TRES HERIDAS: LA DEL AMOR, 
LA DE LA MUERTE, LA DE LA VIDA

Al Padre J. Bosco Faner

1.Vivir el amor y la alegría.

El amor es posiblemente lo que más nos hace humanos y, cuando es 
gratuito, es la mayor fuente de alegría y satisfacción. No podemos reducirlo a 
un simple sentimiento, es una forma de gestionar la vida en relación con los 
demás, un desvivirse con todos, sobretodo con los más pequeños. Es ser como 
Jesús, un pan partido y repartido entre todos aquellos que se acercaron a él, un 
Dios verdaderamente humano, que se hace “carne” y se identifica totalmente 
con el hombre. Su divinidad se manifiesta en su humanidad, humano como 
Jesús solo puede serlo Dios. En su condición humana, descubrimos en él, a un 
maestro de las emociones, a un maestro del amor y del prójimo. Despojado de 
su “yo”, en su humanidad se manifestó el inmenso amor de Dios. Una huma-
nidad que humaniza y es fuente de toda alegría.

Jesús nunca responde con un discurso teórico, con una teología elabo-
rada, sino con hechos: “los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos 
quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les 
anuncia el Evangelio” (Mt 11, 5). El amor de Jesús no es un amor explicado, 
debe estar manifestado en la cotidianidad de la vida, en una forma de vivir y 
de ser. Jesús no es patrimonio de nadie, ni de Iglesias ni santuarios, ni del 
norte ni del sur, es de todos, con él pueden encontrarse cualquiera que le con-
fiesa como Hijo de Dios, y sobre todo los que andan buscando un sentido más 
humano a sus vidas. Jesús no era un asceta, no anuncia el juicio, ni el castigo, 
comienza su vida pública anunciando un “Año de Gracia”, invitando a la ale-
gría, a la fiesta y a la celebración. Incluso esa alegría se mantiene en el dolor 
y el sufrimiento, ya que el verdadero enemigo de la vida es la tristeza. No es 
extraño que a Jesús se le llame “el profeta de la alegría de Dios”. El Dios 
cristiano es el Dios de la alegría, por ello hay que aprender de Dios nuestro 
derecho a la felicidad y a ella pertenecen de pleno la fiesta y la celebración.

Jesús habla con sus gestos, cercano a los necesitados, libera no solo los 
males físicos, también los espirituales, todos aquellos que impiden desplegar 
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la vida y la felicidad en cada persona. Manifestaba su poder haciendo el bien, 
sobre todo a los pobres y necesitados, las viudas, los huérfanos, los leprosos 
y enfermos, anunciando la buena nueva de un Dios que está con el hombre 
con un amor tan profundo que se le conmueven las entrañas. Jesús no es un 
mesías triunfante, apocalíptico, que se manifiesta en la grandeza y en la es-
pectacularidad, sino que lo hace de modo muy claro en la ternura curativa y 
creativa de la misericordia.

Jesús es el don de Dios e inagotable del reino, Jesús es la perla y el 
tesoro escondido, es el padre bueno y misericordioso, es el fermento del 
mundo, el que da sentido a la historia y la raíz de todas las liberaciones. Un 
reino que también está dentro de nosotros, que nos arranca de nuestras servi-
dumbres y nos renueva como personas. Un reino que irrumpe en la sociedad 
en la que nos movemos, aunque sea de forma precaria e imperfecta, que es 
fermento y semilla que crece poco a poco, y va convirtiendo las relaciones de 
odio, egoísmo, discriminación y explotación, en relaciones de amor, solidari-
dad, justicia y paz. Un reino que de forma misteriosa está en la Iglesia, cuando 
se proclama la palabra, en los sacramentos, en la comunidad, en los ministe-
rios, en la caridad, en diferentes realidades simultáneamente se produce una 
experiencia privilegiada de liberación interior y de presencia de Dios. Un 
reino que es también vida futura, un cielo nuevo y tierra nueva, a la que con-
vergen de forma misteriosa las tres epifanías anteriores

Los profetas como Amós o Isaías insistían que había que conocer a 
Dios por la práctica, eliminar del propio corazón la injusticia, la ambición, la 
violencia, el deseo de poder. Jeremías afirmaba que no se puede creer en un 
Dios liberador, sino se da la praxis de la justicia y la ayuda al desvalido. La 
justicia en los textos bíblicos no es neutra, no puede serlo si es fruto de la 
misericordia, es parcial, nos obliga con la cabeza y el corazón al clamor de los 
oprimidos. Así es Dios, escucha el clamor de su pueblo, lo acompaña y hace 
justicia. Que bellos textos los del profeta Oseas, “Te desposaré conmigo en la 
justicia y en el juicio, en la gracia y en la ternura; te desposaré conmigo en la 
fidelidad” (Os 2,21). Los profetas llegan a identificar el conocimiento de Dios, 
con la práctica de la justicia. Conocer a Dios, es lo mismo que amar a Dios, 
es hacer justicia al pobre.

En el Nuevo Testamento leemos la justicia como una Buena Noticia, 
como un don y un regalo que nos viene de Dios. La acogida del reinado de 
Dios es acoger la justicia, siendo los pobres y oprimidos los destinatarios de 
esa justicia de Dios. Así nos lo recordaba Lucas: “enviado para anunciar el 
mensaje gozoso a los desventurados, para predicar a los cautivos la libertad y 
a los ciegos la recuperación de la vista; para poner en libertad a los oprimidos 
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y proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4, 18s). Esa realidad profética, 
se ha cumplido en Jesús de Nazaret, que no sólo anuncia la Buena Nueva a los 
pobres, él ha sido pobre entre los pobres. El mayor acto de misericordia de 
Dios se revela en la cruz y la resurrección. “…, a quien no conoció el pecado, 
Dios le hizo pecado por nosotros”, (2 Cor 5, 21) escribía Pablo, resumiendo 
toda la profundidad del misterio.

Un Dios que se toma al hombre en serio, un Dios que es amor y mi-
sericordia, que respeta la libertad del hombre, que le hace partícipe de su 
creación y para ello sigue un camino más lento, desplegando su paciencia y 
reteniendo su omnipotencia. Un Dios que viene cada día al hombre, porque 
cualquier día del año se puede oler la fragancia de su llegada. Con la fragancia 
de la justicia y la misericordia los cristianos podemos ser signo de Jesús. Para 
que pueda ser visible entre nosotros, ya que no vivimos en un mundo sin Dios, 
necesitamos un corazón misericordioso y tierno para ver su presencia y mirar 
con sus ojos.

Como no ver a Jesús cerca y en el corazón de los hambrientos del 
mundo. Como no ver a Jesús cerca de aquellos que buscan un consumo res-
ponsable en tantas cosas que no necesitamos y están realizadas con salarios 
de miseria y explotación. Jesús viene y se hace presente en todos aquellos que 
practican la hospitalidad, que cuida al inmigrante y abre las puertas al refugi-
ado. Dios se hace presente hoy en aquellos que visitan a los enfermos o cuidan 
a los ancianos, también con los que visitan a los encarcelados, los que saben 
consolar y acompañar a todos aquellos que están desorientados y en soledad. 
En nuestras sociedades del descarte, vivimos una epidemia de melancolía y 
depresión, y es más que nunca necesario transmitir alegría y esperanza, una 
alegría que brota de su propio ser de Jesús y que transfigura la realidad. Re-
cuperar el proyecto de Jesús poniendo en el centro de nuestra existencia su 
alegría, para poder abrir caminos a un proyecto más humanizador, donde la 
justicia, la paz y la solidaridad reinen en nuestro mundo. Poner en nuestro 
corazón la alegría que irradia la buena nueva, para transformar esas realidades 
que se encuentran en la “periferia del mundo y de nuestra existencia”. Sin 
alegría no es posible amar, vivir, luchar y transformar. Desde la resurrección, 
la alegría es el “rostro de Dios en el hombre”.

2.Pasión y muerte

La muerte no es sólo un fenómeno biológico, es también ontológico, 
un modo de ser y poder ser. El hombre siempre al cuidado de sí mismo, es un 
ser inacabado. Se pregunta por su totalidad, por ese “plus” que no es, ya que 
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la muerte le desplaza de su ser en el mundo. Esa imposibilidad de ser, provoca 
en nosotros angustia. En el hondón de nuestra existencia, la muerte es la no 
respuesta, esa realidad que nos desnuda de toda desnudez, es el silencio de la 
angustia que nos hace sentir nuestra fragilidad y nuestra finitud. El morir es 
una realidad que forma parte de nuestro ser persona desde que nacemos, pero 
no supone el último acto de la existencia. Es un proceso que se realiza a lo 
largo de toda la vida, donde la libertad toma partido, si aceptar o protestar 
contra ella. En ese proceso, no es la muerte la que está en juego, sino la acep-
tación o no del amor de Dios que se nos ofrece. En el sonido del silencio más 
profundo, no sólo habla el dolor o la angustia, también lo puede hacer el Mis-
terio, esa realidad amorosa e indecible que llamamos Dios.

Un Dios que comparte el destino del hombre y lo eleva a ser Dios. La 
muerte es una puerta que nos abre a esa realidad indecible, donde no hay lá-
grimas ni dolor, allí donde todas las piezas encajan y cobra sentido verdadero 
toda nuestra existencia. Dios crea y recrea la vida de forma continua y ésta se 
consumará en el propio Dios, límite y destino de la existencia humana. Así lo 
entendieron los evangelistas cuando narraron la pasión, la muerte es entendida 
como un paso a la resurrección, a la vida. En su narración se proyecta una 
conciliación del Dios que abandonó a Jesús en lacruz, con el Dios que lo re-
sucitó entre los muertos. El evangelio de Marcos, expresa la muerte de Jesús 
con un gran dramatismo, en una profunda soledad, abandonado por todos y 
con un profundo ocultamiento de Dios, grita con fuerza: “¡Dios mío, Dios 
mío!, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15,33). Desde la profunda y cercana 
intimidad de Jesús con Dios…¿No es este el Silencio de los Silencios? ¿No es 
el verdadero eclipse de Dios que apaga toda luz de este mundo? Es el grito 
final de un moribundo, de un justo humillado, torturado y ejecutado que ex-
perimenta el abandono y siente el abatimiento en la hora culminante de la 
vida. Jesús experimenta una situación límite, una intransferible soledad, un 
escándalo sin sentido que Dios respeta. La libertad última es también la elec-
ción de afrontar la muerte. Un grito de indignación y protesta, pero también 
un grito de esperanza. Jesús muere como había vivido, deja todo el sentido de 
su vida y existencia en las manos de Dios.

El Dios escondido permanece siempre como un Dios vivo y cercano. 
En ese momento cumbre de su muerte en cruz, comienza a realizarse aquello 
de lo que tanto habló Jesús a sus amigos: “Si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda infecundo; pero si muere, dará mucho fruto” (Jn 12, 24). En 
ese amor impotente del crucificado está Dios mismo, identificado con todos 
los que sufren y gritando las injusticias de todos los tiempos. Un Dios que no 
sufre, no puede liberar al hombre. Si Dios se calla ante el dolor es porque Él 
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mismo sufre, asume la causa de los martirizados y sufrientes (Mt 25, 31).
Ni Dios ni Jesús se han desentendido del destino de los crucificados. 

De ellos dijo Jesús: lo que a ellos hicierais a mí me lo hacéis. Se trata de una 
auténtica identificación. En la historia sigue habiendo cruces y el amor debe 
seguir entregándose sin exigir nada a cambio, de modo serio y responsable (E. 
Bueno). Desplegando una mirada de ojos abiertos, que quiere hacer visible los 
padecimientos invisibles e inoportunos y, nos hace estar más atentos a la mi-
sericordia de Dios. Se han documentado, sin nombre, 35.597 muertos en el 
mediterráneo queriendo llegar a Europa; el mar, nuestro mar, se ha convertido 
en el mayor Gólgota de los últimos tiempos. Son cientos de vidas anónimas 
que viven la doble tragedia de morir en soledad y ser olvidados. Todos los días 
gritan su dolor “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”, desec-
hos humanos, cuya esperanza es acallada en esa fosa de la muerte, cuya cruz 
es un silencio indiferente fruto de nuestro bienestar. Detrás de cada uno de 
ellos hay un rostro, una historia, una tragedia, una esperanza que no puede 
quedar en el olvido. Una sociedad justa, debe hacer memoria y rescatar a cada 
una de las víctimas, de ella depende la construcción del futuro (W. Benjamin)

Las muertes injustas se hacen también presentes en la larga lista de 
conflictos bélicos. La guerra es el naufragio del bien, su crueldad, es lo que ha 
obligado a millones de personas en situaciones extremas a salir de sus casas 
con lo puesto, condenados al destierro en tierra extraña, siendo rechazados en 
su dignidad y no protegidos por el derecho internacional. Los conflictos entre 
países han disminuido, pero el conflicto transfronterizo y la violencia interna 
han aumentado. Conflictos banalizados por nuestra sociedad de consumo, que 
se inmuniza vergonzosamente ante tanta tragedia.

Una sociedad ebria de consumo y charanga ha logrado cosificar al 
hombre, olvidando el sentido profundo de la vida y la muerte. Un cristiano no 
olvida el grito de Jesús en la cruz y de tantas víctimas de la historia. No pode-
mos adorar al crucificado y vivir de espaldas ante el sufrimiento del mundo, 
guerras, refugiados, pobres, hambre, miseria. Parece que en nuestra sociedad 
del cansancio se desvanece en el egoísmo y la indiferencia al percibir la rea-
lidad doliente del entorno. Es necesario revelarse contra esa cultura del des-
carte y del olvido, desplegando dos virtudes esenciales: la compasión y la 
solidaridad.

La cruz de Jesús no deja indiferente a nadie, su muerte da sentido a su 
vida. El que le ha descubierto intuye y sabe que la manera de vivir que nos 
propone es la forma más humana de enfrentarse a la vida y a la muerte. Su 
verdad desvela nuestros autoengaños, desde el perdón, la comprensión, la 
solidaridad, la empatía, la paz, la justicia que son virtudes de su misericordia, 
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el bálsamo que fortalece y rehabilita. Su muerte, como la de tantos crucifica-
dos, la ponemos en las manos de Dios. Esa es su Dios se produzca el abrazo 
de plenitud, devolviéndosela tras haberla proyectado en el escenario de la 
historia.

3. Bajar a la tierra

En la entrada anterior, dejamos a Jesús en el suspiro último de su muerte, solo 
en la agonía, en el profundo silencio del abandono en la cruz, con un grito 
profundo inspiró. Como el grito del niño cuando sale del seno materno, así 
Jesús se abrió paso por la puerta, por el parto de la muerte hacia los brazos del 
Padre.

Sin comprender el misterio de la cruz, un hombre piadoso llamado 
José, natural de Arimatea, irrumpe en el atardecer del Viernes Santo dispuesto 
a enterrar al difunto. Pilato cedió ante la petición de este miembro honorable 
del Sanedrín, le entregó el cuerpo de un rey fracasado, sin ambiciones de 
poder ni gloria. Un hombre justo, cuya apuesta por el reino del amor y la mi-
sericordia provoca que sea entregado como un pan partido y repartido. Jesús, 
ni en la vida ni en la muerte tuvo donde reclinar la cabeza.

Para un buen judío enterrar a los muertos era un imperativo de su fe, 
una obra de misericordia que no se negaba ni a los enemigos. Ni siquiera los 
colgados en un madero podía quedar su cadáver durante la noche, era un 
“maldito de Dios” y no puede manchar la tierra que el Señor dio en heredad a 
su pueblo (Dt 21, 22-23). No tenía derecho a un entierro honorable, su destino 
era una fosa abandonada, tal vez común con otros crucificados, para que sus 
huesos purificados de la carne puedan ser entregados para su sepultura.

Como era la fiesta de la Pascua, según el evangelista Juan, se aceleró 
la muerte de los crucificados, rompiendo sus piernas con una barra de hierro 
(Crurifragium), para acelerar la muerte por asfixia. Al llegar al Jesús, ya mu-
erto, un soldado le abrió el costado con una lanza, derramando sangre y agua 
(Jn, 19, 31-33). Jesús sin vida, con la ayuda de José de Arimatea, fue envuelto 
en una sábana y será colocado en el alma profunda de la tierra. Muere como 
todos y como todos será sepultado. Allí penetrará hasta la más profunda sole-
dad, en el Sheol, en la negra oscuridad del reino de la muerte, la negra tierra, 
el lúgubre infierno, el abismo más profundo que, durante un tiempo guardará 
en su seno un tesoro escondido, una perla preciosa. En la muerte, Jesús pene-
tró en el horizonte de Dios desde el hondón más oscuro de su existencia hu-
mana, donde también se hace presente la inefable presencia del Padre. El 
dinamismo de la esperanza ante la muerte pasa por Jesús que, como una se-
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milla por germinar, se abre paso desde la oscuridad de la tierra, subiendo de 
los infiernos con todos los que descansaban en el Sheol, hacia una vida reno-
vada y plena.

Hoy también los creyentes, al pie de la cruz, debemos subir de los in-
fiernos a tantos hundidos en la tierra sin esperanza, recordando tantas muertes 
injustas en las guerras abiertas o los enterrados por el hambre en África Ori-
ental, Sudán del Sur y Yemen. Al percibir esa realidad, la oración del creyente 
se vuelve grito, queriendo sostener una realidad que nos supera y entristece, 
pero que reclama la misericordia y la justicia de todos. ¿A quién le importa 
que el nivel de vida en África sea hoy menor que hace quince años? ¿Le im-
porta a alguien tantas personas que sufren y que huyen de las guerras y llaman 
a la puerta de los ricos pidiendo asilo y justicia? Desde Birmania hasta México 
pasando por Afganistán, Yemen, Somalia, Sudán del Sur, República Centro-
africana y República Democrática del Congo hay conflictos que siguen en-
quistados. Guerras interminables que están hundiendo en la miseria a tantos 
crucificados y sepultados en el olvido. La paz en el mundo está asociada a la 
voluntad de cambio que alienta las transformaciones urgentes de las condici-
ones de vida de las mayorías más pobres, sobre todo del continente africano. 
Ser solidarios con los que más sufren, es embarrarse en la profundidad de esa 
tierra de misericordia, que busca planteamientos globales a todo el sistema 
injusto en el que estamos inmersos, planteando caminos para mejorar, refor-
mar y defender los derechos más básicos del ser humano. El misericordioso 
es cómplice activo contra la historia torcida. Se siente enviado por el que bajó 
a las profundidades de la tierra y, que comparte cada pena y desgracia de cada 
ser humano, buscando una transformación de vida que comienza en el corazón 
de cada hombre. El lugar del encuentro entre Dios y el hombre no es el san-
tuario, sino el sufrimiento solidario, que religa a Dios y al hombre, incluso en 
la noche oscura del sufrimiento. La empatía y el dolor compartido es lo que 
sensibiliza al ser humano y lo motiva para un comportamiento solidario. El 
sepulcro y la injusticia no debe ser el lugar de la muerte y de la ausencia de 
esperanza, si Cristo arrancó al hombre de la cautividad del infierno, en nuestro 
caminar hacia el Padre es un imperativo luchar a favor de la vida, la justicia y 
la dignidad. Los infiernos no comienzan más allá de esta vida, están aquí en 
nuestro mundo, en el corazón del hombre, en la región nocturna del ser hu-
mano.

Debemos ascender de la sepultura en ese movimiento ascendente que 
nos marcó Jesús, que es llevar adelante la causa de Dios en las causas de los 
que buscan justicia, amor y fraternidad. Esto nos conduce a denunciar la in-
justicia, a alimentar al hambriento, a vestir al desnudo y a albergar a los pobres 
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sin hogar. No sabemos exactamente adonde nos llevará ese amor, pero nos 
estremecemos recordando a tantos sepultados por las injusticias de este 
mundo.

4. Esperar contra toda esperanza

Ni siquiera la pena y la tristeza de la noche que ardió Notre Dame, nos 
apartan de la esperanza, entre sus muros se ha rezado mucho y también se ha 
esperado y se sigue esperando contra toda esperanza. El camino abierto de 
Jesús no terminó en la muerte, en el hondón del sepulcro y de la cruz, retorna 
al Padre y se hace presente en medio de la historia, en cada corazón humano. 
Jesús no fue entregado a la aniquilación a través de la muerte. Nuestra fe que 
nos remite a su presencia junto a Dios, su exaltación, su resurrección y su vida 
se deriva de forma automática de nuestra comunión con el Padre (G. Lüde-
mann). Dios habla en el sin sentido más profundo de la muerte. La resurrec-
ción vino a mostrar que Jesús tenía razón, que Dios estaba de su parte. El 
hombre siempre al cuidado de sí mismo, es un ser inacabado. Se pregunta por 
su totalidad, por ese “plus” que no es, ya que la muerte le desplaza de su ser 
en el mundo, en ella sólo habla el dolor y el sin sentido. Cada día experimen-
tamos pequeñas muertes, sobretodo en el deterioro y la muerte de nuestros 
seres queridos, estar en parte muerto con ellos es la forma de no perderlos. 
Desde la fe en el resucitado, el creyente proclama no su propia esperanza en 
la vida, sino los anhelos más profundos de la humanidad ante un hecho mis-
terioso e inefable. En la muerte de Jesús, Dios no renuncia a su omnipotencia, 
tampoco a su misericordia. Dios se deja afectar por el sufrimiento sin estar 
sometido a él, forma parte de la omnipotencia, o mejor como nos apunta W. 
Kasper o el filósofo Kierkegaard, es la omnipotencia del amor o de la miseri-
cordia.  Dios ha renunciado a la omnipotencia en favor de la autonomía del 
hombre y de la libertad del mundo. Allí donde el hombre sufre, Dios sufre con 
él. Es el hombre quien tiene la responsabilidad de decidir si se deja dominar 
por el mal o preserva en él la chispa divina que transforma su corazón y le 
inclinan a la misericordia y al amor.

La fe da sentido a esa realidad misteriosa que nos supera y nos sobre-
pasa. El amor misericordioso de Dios se va desvelando en el acontecer histórico, 
así como en la vida de cada persona, siempre como un destello silencioso donde 
aproximarnos, pero sin poder tocar del todo el final. Lo inefable y misterioso no 
es lo que no comprendemos, sino lo que nunca llegaremos a comprender del 
todo, para ello necesitamos tiempo para caminar en esa realidad que nos supera. 
Si el dolor es parte de la muerte, también lo es la esperanza.
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La realidad de la resurrección conlleva una esperanza original, no se 
trata solo de la superación de la muerte, sino de el atrevimiento de afirmar una 
nueva creación, que acontece como primicia en Jesús de Nazaret: “Cristo re-
sucitó de entre los muertos como el  primero de los que murieron. En Cristo 
todos resucitarán”. (1 Cor 15,20-21). Es el triunfo de los que creen sin ver, de 
los que aman lo invisible, de los que esperan contra toda esperanza. La espe-
ranza cristiana hunde sus raíces en la fe, y justamente por esto es capaz de ir 
más allá de toda esperanza.

La resurrección va más allá de la historia, forma parte de la metahis-
toria, siempre será una realidad de fe, pero una realidad profundamente creí-
ble. Sucede en el misterio de Dios, va más allá de los sentidos, de la historia 
o de la ciencia, es una verdad de fe basada en el testimonio de sus amigos, 
testigos del resucitado. Aquellos que lo abandonaron en los momentos críticos 
de la cruz, que ni siquiera llegaron a comprenderle, incluso aspiraban al poder 
y la gloria, dan testimonio de una nueva realidad. No se puede precisar el ti-
empo, pudieron ser tres días, o incluso más, el misterio necesita tiempo para 
ser desvelado, pero cambiaron profundamente. Testimoniaron que vive en 
otro modo de existir y se hace reconocer en las entrañas del hombre y del 
mundo, superando las barreras terrestres  y la existencia histórica. El creyente 
intenta integrar en ese movimiento de vida y resurrección, su nueva condición, 
animado por el Espíritu del resucitado. Aclarando en primer lugar el sentido 
de nuestra pasión, dando sentido a la oscuridad de la muerte y abriendo la 
esperanza hacia una nueva realidad de un mundo sin lágrimas ni dolor. Como 
Jesús, esperamos desplegar toda nuestra existencia realizada, penetrando en 
lo ilimitado de la vida, del espacio, del tiempo, de la fuerza y de la luz, alcan-
zando la vida esencial. Una esperanza que debemos de irradiar a nuestro alre-
dedor, ya que vivimos en un momento de una fuerte crisis de esperanza.

Las guerras mundiales, las crisis económicas, el hambre de gran parte 
del mundo, la crisis ecológica del planeta nos está llevando al desmoronami-
ento de las grandes utopías, al fin de la historia.
 Una sociedad que se está quedando sin horizonte, sin metas, sin orien-
tación que de sentido a los grandes anhelos del ser humano. La consecuencia 
es la sociedad del cansancio y del nihilismo, cansados y hastiados de todo, 
indiferentes, pasivos y frustrados. No vivimos en una sociedad sólida, sino en 
una constante incertidumbre y relativismo, en una sociedad sin esperanza. El 
cristiano ha puesto toda su confianza en el resucitado y espera contra toda 
esperanza, una vida plena para él y para toda la humanidad. La muerte, la 
guerra, el hambre, los genocidios, el terrorismo, el verdugo no constituye el 
horizonte último de la historia. El resucitado genera una esperanza última que 
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se convierte en justicia, Dios que ha sido crucificado, está de parte de los 
crucificados, de los que no cuentan, de los que viven en la cuneta de la exis-
tencia.

Vivir a la manera de Jesús es dar vida, esperanza y alegría. Es luchar, 
movidos por el Espíritu, por un mundo más justo y humano, por la paz y la 
solidaridad, por los que menos tienen y más lo necesitan. Esperanza es hacer 
justicia con pueblos enteros heridos y crucificados, para ello se debe poner al 
servicio de la justicia esperanzada todas las capacidades humanas, religiosas, 
científicas, tecnológicas, etc. El resucitado nos pone ante la imagen del Dios 
de la esperanza, un Dios que está al comienzo y al final, un Dios que es el 
futuro último del hombre y del mundo.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de História
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A LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE J. BOSCO FANER
“Deixem de ser mediocres”

 
El nostre amic J. Bosco Faner i Bagur, cercador incansable del silenci 

ple de Déu de tracte cordial, ens sorprèn amb una nova publicació: Deixem de 
ser mediocres. Com un plugim de reflexions obertes a tothom que vulgui di-
alogar amistosament, com ell mateix diu en la presentació, se sent còmode en 
un espai ample, que no limiti els seus passos. Li agrada compartir la vida 
normal del poble: les seves festes, els seus actes culturals, la seva rutina diària 
passejant pel carrer, anant en bicicleta, conversant amb els convidats a una 
celebració qualsevol ...
 Potser que, de primer moment, el títol xoqui una mica. Però l’entenem 
en llegir la reflexió del dia 21 de maig: La mediocritat mai encén la flama de 
la passió que anima el foc. T’interesses per saber, per aprofundir, per enten-
dre...? Tens ganes d’aconseguir metes altes? Les reflexions obertes de Faner 
volen encendre l’espurna que ens tregui de la indiferència, de la superficialitat 
que tantes vegades ens envaeix; però, a pesar de tot, ningú no ens pot impedir 
de ser bones persones en la societat que vivim. I les noves xarxes de comuni-
cació, són una eina útil per a comunicar-nos, fer emergir la bondat i escam-
par-la. En una societat saturada d’informació com la nostra, necessitem 
paraules autèntiques, esperançades, que neixen de la pregària, del trobament 
en si mateix i són com llavors plenes de sentit. Res no ens pot fer tant de bé 
com regalar-nos espais per cultivar l’espiritualitat. Regalar-nos diàriament 
espais de reflexió personal per a descobrir qui som en el més profund de no-
saltres mateixos, i tinguem ganes de viure en coherència. Tinguem ganes d’ex-
perimentar que Déu ens ha regalat la vida com a regal d’amor i que Ell mateix 
hi és en el fons de l’existència dinamitzant-la, acompanyant-la i il·luminant-la 
(Cfr. Jn 14,23), per açò som convidats a ser humils, a fer silenci i aprendre que 
la vida ens sobrepassa.
 Penso que la idea d’entrar al Facebook amb la intenció d’escriure una 
reflexió diària i compartir-la amb els amics propers i amb els que són lluny, 
és una manera positiva d’intentar viure la fe en diàleg i contribuir a alimentar 
les arrels del cor humà. Cada dia és nou i la vertadera novetat és la que Déu 
mateix misteriosament vol produir, la que Ell inspira, la que Ell provoca, la 
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que Ell orienta i acompanya de mil maneres (Evangelii Gaudium n. 12 del 
papa Francesc), però per adonar-nos de que Déu està sota la nostra pell, davall 
l’escorça del que veiem, necessitem aprofundir la mirada, obrir els ulls a la 
realitat en les seves vessants més fràgils, sortir de nosaltres mateixos, de la 
consciència aïllada, ésser capaços d’anar a l’encontre de l’altre, aturar-nos, 
pregar, reflexionar, analitzar, parla amb humanitat, avivar l’entusiasme per a 
fer el bé i transmetre alegria i confiança.
 M’agradaria subratllar alguns elements ben interessants que trobo en 
aquest llibre: la lectura de les reflexions es fa atractiva per la brevetat i pel 
llenguatge planer, partint d’experiències vitals de l’autor il·luminades en tex-
tos bíblics; les preguntes que proposa al final ben segur que ajuden a persona-
litzar els valors. També el fet d’escriure cada dia, que indica periodicitat, 
exercici freqüent, mostra que la regularitat i la constància són factors recoma-
nables per a la nostra transformació positiva.
 Llavors, poder tenir a mà les reflexions escrites en el Facebook, reco-
llides en un llibret, en confirma una intuïció que tinc, que la comunicació 
“virtual” necessita també del caliu de la comunicació “presencial”, de la pro-
ximitat de l’altre, de la conversa, del fet real de compartir en la convivència 
quotidiana, colze a colze, per anar esdevenint, a poc a poc, “contemplatius en 
la relació” (J. I. González-Faux). Els deixebles d’Emaús s’adonaren de la 
presència del Ressuscitat que caminava amb ells mentre anaven conversant 
pel camí del que havien viscut a Jerusalem i després, en l’assossec d’un senzill 
sopar compartit, reconeixen la Presència d’aquell que els abrandava el cor, “la 
vida es viu amb el cor, no amb el cap” (F. Ramón Cortés).
 Crec sincerament que les comunicacions de J. Bosco són una bona 
contribució a humanitzar la connexió en línia, a fer que l’alegria de l’evangeli 
s’expandeixi arreu i animi a tothom a viure amb més qualitat, a ser persones 
generoses amb detalls que parlen de bondat.

Gadi Bosch Pons
OSC
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EL AMIGO JUAN BOSCO FANER

El transcurso de nuestra vida concreta, en lo que tiene de pequeño, de 
humilde, de personal, nos permite posibilidades inmensas de conocer otras 
vidas que nos enriquecen, nos completan y nos impulsan a seguir en el camino 
de hacer el bien y de servir a los otros seres humanos.

Los cristianos nos definimos por una absoluta confianza en el Dios de 
las promesas. Las ha cumplido de una manera absoluta en Jesucristo. Y cada 
uno de nosotros participa de ese designio del amor de Dios que dirige nuestros 
pasos, nos acompaña y, al final del camino, nos pide cuentas con infinita mi-
sericordia. Así me ocurrió cuando, de forma totalmente imprevista por mis 
cálculos personales, fui enviado como obispo a la diócesis de Menorca. Era el 
mes de septiembre del año 2008 cuando se me comunica que de forma provi-
sional, como Administrador Apostólico, tengo que acompañar a la comunidad 
católica de la isla. Nueve meses después la provisionalidad desaparece recibi-
endo el encargo y, por tanto, la enorme responsabilidad de hacer presente y 
ser testigo de la persona, de la obra y del mensaje de Jesucristo como Buen 
Pastor en medio de su pueblo. Cuento con la gracia de Dios y con las plegarias 
de la Iglesia para dirigirme a una tierra desconocida y a tratar con unas perso-
nas que no se situaban en mi ámbito existencial. Sorpresa inicial: descubrí 
que, muy similar a mi origen valenciano, aquella era mi tierra y que sus gentes 
pasaron a convertirse, desde una masa informe y anónima en compañeros 
concretos de vida y de fe. Y todo ello envuelto en dos palabras, hechas reali-
dad a diario, que marcan nuestra propia existencia: la confianza y la amistad. 
Como oferta que me hacen los menorquines desde el primer momento y con 
el deseo de corresponder de modo auténtico y agradecido. Así me encuentro 
con mis más cercanos colaboradores, los sacerdotes, que me ayudan en la 
complicada y gratificante tarea de la evangelización. Les debo mucho a todos 
ellos porque me posibilitan conocer de forma inmediata las peculiaridades de 
sus comunidades. Entre ellos se encuentra JUAN BOSCO FANER BAGUR, 
en aquel momento Rector del Seminario y Párroco de San Esteban de Ciuta-
della.

Las relaciones entre ambos, aparte de las necesarias y correspondien-
tes de obispo y sacerdote, se centran en la confianza mutua y en la amistad 
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imperecedera. Las palabras y los gestos generan una cercanía que en ocasio-
nes tiene difícil explicación; hay una aceptación personal, hay una coinciden-
cia en las motivaciones fundamentales del ministerio y un parecido recorrido 
vital. Describo y recuerdo estas relaciones desde un punto de vista muy sub-
jetivo, seguramente parcial y pretendidamente interesado. Ofrecemos en la 
amistad algo de nuestro ser más íntimo y recibimos mucho más de aquellos 
que nos rodean y nos acompañan. Desde las consideraciones generales, des-
ciendo al nivel concreto. Puedo decir que quedé admirado del talente del 
amigo Bosco, lleno de ilusión y plena entrega a los dos quehaceres pastorales 
que el anterior obispo le había encomendado. Me sorprendió el optimismo que 
desarrollaba en su actividad ministerial y la capacidad de escucha que ateso-
raba. No entendía su vida sino era a través de la dedicación a sus feligreses y 
a los amigos de cualquier parte de la isla.

Por otra parte contagiaba entusiasmo entre los jóvenes siendo muy 
claro y directo en la propuesta de un planteamiento a la vida sacerdotal a qui-
enes acudían a él. Convencido y contento de su propia tarea trataba de facili-
tar una respuesta positiva al joven interlocutor. Combinaba con mucha 
facilidad las dos dedicaciones. La de párroco le permitía conocer la realidad 
concreta de sus feligreses, con sus esperanzas, alegrías, dudas y dificultades. 
Le hacía estar con los pies en tierra sin grandes elucubraciones que le situaran 
en un espacio incomprensible y lejano. En mis visitas a la parroquia comprobé 
siempre la familiaridad con la que hablaba y resolvía las cuestiones diarias 
centradas en la Palabra que predicaba y en el Misterio que celebraba. La de 
rector del Seminario para dar profundidad de vida a los planteamientos voca-
ciones dirigiendo siempre la mirada hacia Jesucristo, el auténtico amigo y 
maestro de todos. No podemos presumir de éxitos, que se deben a la gracia de 
Dios, pero sí de cierta alegría al ver a ciertos jóvenes iniciar su proceso voca-
cional y sentirse acompañados por sus formadores.

Además del sacerdocio que llenaba toda su vida, el amigo Bosco ha 
cultivado con profusión su vertiente literaria. Tiene varias obras publicadas 
que son una auténtica delicia de lectura. Sus seguidores agradecen las páginas 
escritas que les ayudan a reflexionar sobre los grandes temas del ser humano 
y su relación con las orientaciones nacidas del evangelio de Jesús. Transmiten 
paz interior, consuelo en los sentimientos, esperanza en el crecimiento perso-
nal. Se agradece el tono intimista y, al mismo tiempo, provocador para que el 
lector se exija sí mismo en el crecimiento humano y cristiano.

De sus escritos en los que aborda los más diversos temas, tanto para la 
prensa local como para colección en forma de libro, sorprende y emociona 
leer sus poemas. Alguien dijo que los poetas saben decir las cosas más pro-
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fundas con el menor número de palabras para llegar, con acertada expresión, 
a la mente y al corazón de sus lectores u oyentes. Y eso le ocurre al amigo 
Bosco que, con su vis poética, reproduce los mejores sentimientos que pue-
blan el ser humano. Sus versos ayudan a la reflexión, amplían el horizonte 
vital y llenan de esperanza. Por la amistad y por la confianza que nos tenemos 
me acerco y leo con gusto, desde la distancia, los escritos que Bosco pone 
sobre el papel. Me hacen mucho bien para mi ministerio episcopal, necesitado 
siempre de pistas para comprender, aceptar y acompañar a las personas que el 
Señor ha puesto en mi camino. Sirvan estas líneas para agradecer sus aporta-
ciones y para felicitar los logros y reconocimientos que recibe.

+Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
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BOSCO FANER ES UN SACERDOTE SINGULAR

Bosco Faner Bagur és un sacerdot singular, que a la seua personalitat 
bonhomiosa i afable -diria que com a de bon rector de parròquia-, ajunta una 
consideració especial per l’ús de la paraula poètica (amb força llibres publi-
cats) en l’expressió dels propis sentiments i valors, i amb un pensament que 
es nodreix d’ideals més no d’ideologismes, que sol manifestar en articles pe-
riòdics. 

La recerca de la veritat és el propòsit de moltes persones. Les vies 
d’indagació poden ser diferents -la filosofia, la política, la religió o l’art-, però 
l’objectiu és comunament compartit. I s’ha de fer sense prejudicis, més enllà 
del pensament que  “calcula només allò que resulta útil” i que obvia allò que 
és bell, és bo i és ver.

El dia 26 de desembre de 2014, amb motiu de la festa del dia, sant 
Esteve i de la parròquia del mateix nom, en Bosco em va convidar a participar 
en un recitat de poesia, cosa que vaig fer amb molt de gust. En acabar la vet-
llada, em va regalar un exemplar de l’exhortació apostòlica Evangelii gau-
dium. La joia de l’Evangeli és un text lluminós del Papa Francesc, que parla 
de moltes coses interessants. Si més no per a mi ho són les que es refereixen 
al diàleg social i compromís comunitari, al concepte inclusiu de ‘poble’,  al 
lligam entre cultura, pensament i educació, al bé comú i la pau en la justícia, 
a les desigualtats que generen violència, als desafiaments del món actual. En 
fi, una visió cristiana des d’una mirada esperançada i lúcida, que ens alerta 
contra la deshumanització, les exclusions, l’economia que mata (#53), etc.

Agraesc molt a en Bosco que em regalàs aquesta lectura. En ella -re-
collint una metàfora que ja s’ha fet famosa-, vaig entendre millor què dema-
nava Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francesc, als seus ‘pastors’ quan els 
exhortava a ‘fer olor d’ovella’ (#22) si realment volien ser evangelitzadors. La 
modesta aportació textual que li faig vol tenir com a tema el drama humà de 
les migracions forçades.

Viatger en mala hora

Discutien botànics marins d’aquell laboratori
l’estat de l’extensió de posidònia.
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Ell hi era dins, com en bressol d’abisme.
Al vell cafè del port, dos voluntaris
de la Creu Roja del Mar,
hores després, quan ja surava,
el trobarien, i damunt el moll
amb un plàstic lluent l’embolicaven.
Havia fugit feia setmanes
de la tempesta de foc, pluja de bombes,
devastació i esboldrecs apocalíptics,
en què era castigat el seu país
(per quina culpa?),
i la Mort campava a l’ample pel poble on tenia ca seva.
Els peixos no veieren com tastava
l’amarga salabror de l’aigua
mentre s’enfonsava lentament
dins la negror insondable.
Hauria volgut, tan sols,
beure a broc gros el plaer de la vida;
sabia que en tenia el dret
que l’ONU proclamava feia dècades;
els drets, però,
sovint són lletra sense musica.
Europa, l’encisera,
és un platjal vermell amb taüts d’alga, morgue en l’arena,
on un santcrist de corall
hi sua sang fa molts de dies –no és miracle!-
per 3.000 cors ofegats
en un anhel que qualcú els nega.
Adéu, a l’any que passa!
     Ciutadella, 31 de desembre de 

2015

MEDITERRANEÏTAT

Cercava refugi i empara,
però trobava un ventre sadoll d’aigua amarga...
Moren els somnis d’una millor vida
i és el no res que has trobat
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en l’insondable marí.
Ara ja sures, desferra podrida,
inflat,
i aquest destí
és una maleïda
realitat:
la fi,
l’esglai d’una esperança fallida,
un demà que t’ha negat
el camí.
Fam i por, la guerra..., i la fugida
cap a l’eternitat.
Qui és l’assassí?

29 de desembre de 2015

MIGRANT

Perdut i emprès per una força irresistible,
vaig veure que nedar
podia contra corrent i que el futur
possiblement tenia millorança.
Em vaig tirar
de cap a l’aigua, però abans
el desert més sec m’obria
un horitzó obert sense palmeres.
Tenia fe, la joventut
s’assedega de vida, de confiança.
Les incerteses són fum dedins la nit d’estels
i s’esvaeixen ràpides. Les hores
rodolen llargues i fosques
com la meva pell, on prest
ha de lluir, però, l’espira
d’una abraçada joiosa en acollida lliure.
En mi hi ha llum, i en tu
l’escalf d’un cor
que humanament ens salva i vivifica.

Verona, 26 d’abril de 2019
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Allò que la mar ha tret

(2 de setembre de 2015)
Aquest Mediterrani és més amarg d’ençà que
molts rius de llàgrimes hi desemboquen.
Els núvols del cel, els ocells de l’aire,
els peixos de la mar i fins les roques
dels penya-segats, que jorn a jorn contemplen
la tragèdia, no cessen de vessar-ne.
Els homes no, que llevat d’aquells a qui
els queda un poc de cor, són insensibles
a la mort dels altres  -només nos-altres?-,
a la dels vinguts de fora que viatgen
a peu o dins pasteres tant més fràgils
que els exigus patrimonis qui hi duen:
només la vida que els pertany i espurnes
d’esperança.
I ni la vida
els respecten els tirans de la història,
que tanquen en cledes d’animals o més indignes
solls, els porquers de la Unió Europea.
Són el qui arrisquen la vida per la urgència
de salvar-la fugint de mort segura.
Quin mal nascut pot dir cínicament
que no hi tenen cap dret tot i ésser hòmens?

I aquí el tenim, n’Aylan Kurdi, el fillet
que ha tret el mar robant-li  el terrer patri
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d’on l’empenyeren cap a l’aigua immensa
la fam, la por i les bombes sense feda,
amb crueltat i un odi inacabables.
Però els teus ulls, petit, encara són
un esglai: no hi veuen ni la llar
familiar ni els paisatges d’infant,
paratges i companys amb qui jugaves.
Oberts eren llavors allà, des d’on partires;
tancats són ara a un horitzó ja inconquerible.
Per jaç hi tens l’arena, i no et bressola.
La sal marina te clivella els llavis,
que ja no t’assedeguen; és la sal
que et garanteix l’eternitat més blanca
i conserva la capsa dels teus somnis...
Si Déu hi fos, segur que ja et tindria
al reialme feliç dels infants morts,
on el futur és cec. Tanmateix, Déu
contempla la injustícia i tot
és un silenci, que trenquen bressolant les ones
a tall d’aigua en la platja
sota del sol, que arreu escalfa
des d’allà dalt l’Absurd, la Indiferència.
Aylan Kurdi i, amb ell, els ofegats
per aquest món de sevícia insondable,
interpel·len tothom: a mi i a tu,
que hi passes i no els veus o fas que en passes.
Tanta desgràcia humana és com un cop
de puny a la consciència, a la cara.
Tanta tristor en els ulls mou melangies.
Amb tot i açò, la teva petitesa
d’infantó, el cos inert, privat de créixer,
és tot un símbol sacrificial
a l’altar d’etnocidis i egoismes.
La teva mort petita magnifica
el dramàtic relat que avergonyeix
la dignitat, el dret, la llibertat,
la Història, que tan sols pot redimir- se
en unitari clam, lluita i revolta
contra el caòtic univers del mal.
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Alcem-nos, gent, per la tasca infinita
de construir justícia i veritat
amb tot d’herois anònims solidaris.
I que amb els ulls innocents d’Aylan Kurdi
la malvestat que indigna gosem veure
i enèrgicament combatre-la !!!
(Ciutadella, 22 de març de 2018)

Joan F. López Casasnovas
Ex Professor de l’Institut Josep Mª Quadrado,Ciutadella, i poeta
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FELICITACIÓN A BOSCO POR EL PREMIO RECIBIDO 
Y SU PASO POR FERRERIES

Bosco te felicito por el merecido premio de Humanidades de la Con-
cordia Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa que te han otorgado.

Me congratulo contigo y me uno a las innumerables personas que te 
queremos al saber que cada día tus grandes valores humanos, sociales, cultu-
rales y cristianos, son reconocidos, admirados y seguramente también imita-
dos.

Cuando repaso los años que coincidimos en Ferreríes, tú como Rector 
de la Parroquia de “Sant Bartomeu”, también titular y representante del Señor 
Obispo del Colegio “Sant Francesc d´Assís”, y yo como Directora del Centro; 
doy gracias a Dios y a ti, por haberte tenido tan cerca, ya que fuiste el impul-
sor, “el que tirabas del carro”, para motivar y formar una auténtica Comunidad 
Educativa, dirigida por un buen Equipo Pedagógico que trabajaba con ilusión 
y hacía trabajar con responsabilidad a todos los sectores de la Escuela, para 
lograr una Educación Integral, basada en el Evangelio, enraizada en la socie-
dad, promoviendo su cultura, sus costumbres y su lengua; siendo el primer 
Colegio que puso la enseñanza en menorquín. Muestra de ello fue la elabora-
ción de un libro con el vocabulario propio del entorno, que en aquel momento 
no existía. Un grupo de profesores del Centro elaboró el libro de texto titulado 
“MELOUSSA”, para que el alumnado pudiese estudiar las Ciencias Sociales 
en su propia lengua.

Ante las dificultades, tú siempre buscabas acertadas y posibles soluci-
ones. Eras constante en asistir a todas las reuniones, en las que hacías infini-
dad de propuestas realizables. Aceptabas también, con estilo abierto, 
respetuoso, alegre y dialogante, las que presentaban los demás. Tratabas con 
sencillez y cercanía a las personas con quienes te relacionabas, ofreciendo 
siempre una auténtica amistad. Con tu estilo lograste el aprecio y colaboración 
desinteresada del Equipo de Profesores y de la Asociación de Padres.

Otro de los valores de tu persona fue el trabajo y compromiso incan-
sable por la justicia en defensa de los más necesitados; de una forma sencilla 
conseguías que las personas de tu entorno se comprometieran en la búsqueda 
de una justicia social que ayudara a los más desfavorecidos.
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Gracias, Bosco, de ser como eres. La lectura de tus libros me confir-
man que tus convicciones e intensa vitalidad las vas plasmando en tus innu-
merables escritos; ellos me evocan las vivencias intensas y fecundas que pude 
experimentar en mi rica e inolvidable estancia en Menorca. 

Te felicito y deseo que puedas continuar ayudándonos con tus escritos 
y con tu amistad.

¡Enhorabuena! 

Milagros Vegas, Religiosa de la Anunciata
 Ex Directora del “Col.legi st. Francesc d’ Assís” de Ferreries.
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RECULL DE VIVÈNCIES INOBLIDABLES

Era el mes d’octubre de l’any 1972 quan en Josep Maria i jo, per pri-
mera vegada, aterràvem a Menorca. No hi havíem estat mai fins aleshores, 
només sabíem situar l’illa en el mapa, però sí que teníem desig de visitar-la, 
ja era a prop nostre, a la Mediterrània, el mar que forma part de les nostres 
arrels. 

A Ferreries, a la Parròquia de Sant Bartomeu, es reunien uns matrimo-
nis interessats en formar part d’un moviment d’espiritualitat matrimonial i 
justament nosaltres dos formàvem part dels Equips de Notre Dame, a casa 
nostra anomenats de la Mare de Déu. El mossèn de la parròquia, en Cristòfol 
Vidal, ens va demanar informació sobre els nostres Equips. Així que els res-
ponsables del Moviment ens van enviar a donar-los-els a conèixer. Els camins 
del Senyor són impenetrables i, a la vegada, planers, ja que mai hauríem pogut 
imaginar el lloc tant important que Menorca i la seva gent arribarien a ocupar 
a la nostra vida, malgrat els obstacles que hauríem de salvar, especialment per 
l’organització del temps i la llunyania.

La presentació del Moviment dels Equips va despertar interès en 
aquells matrimonis que ja tenien certa experiència de reunir-se entorn de la 
parròquia, i en poc temps vàrem iniciar l’acompanyament de cinc grups.

Passats pocs anys va esdevenir el canvi de rector a la parròquia i mos-
sèn Joan Bosco Faner hi va ser destinat. Recordo molt bé aquell mossèn jove, 
inquiet i alegre, que mostrava interès per conèixer tot el que se li presentava 
al davant. A Ferreries hi ha el Col·legi Sant Francesc d’Assís, la titularitat del 
qual pertany al Bisbat de Menorca, i en delega la representació al rector de la 
parròquia del poble. En Bosco doncs, va rebre del sr. Bisbe aquesta responsa-
bilitat.

L’equip docent de l’escola estava format per la titularitat, religioses 
dominiques, franciscanes, i mestres seglars, que donaven testimoni en tot mo-
ment del seu compromís cristià. Sempre s’han mostrat molt sensibles en 
l’acompanyament dels infants, joves i les seves famílies. Molt aviat vàrem 
posar en marxa el Departament d’Orientació amb l’objectiu bàsic de la inte-
gració de l’escola en el conjunt de la vida del poble, oberta a la diversitat, amb 
el sincer desig d’acompanyar l’alumnat en el procés evolutiu.
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Tot d’una, en Bosco va mostrar molt interès per la psicopedagogia, 
col·laborant eficaçment en l’estudi dels tests que aplicàvem, estudiar-los, els 
informes, conclusions i orientació a les famílies.

Tinc un record molt viu de les seves estades a Barcelona, a casa nostra, 
les llargues hores dedicades als treballs del Departament d’Orientació, al co-
neixement dels Equips, la vida del poble. Sens dubte que la pastoral, l’orien-
tació i l’acompanyament exercits amb respecte a tot i a tothom són pilars 
fonamentals en el desenvolupament equilibrat de la persona i el camí vers el 
coneixement de Déu.

Els Equips es van anar estenent per altres pobles de l’illa a partir del 
impuls i el testimoniatge dels equipiers i els consiliaris, que generosament es 
van incorporar als equips d’arreu de la Diòcesi. La formació i el seguiment 
dels grups de matrimonis va ser també el resultat de l’esforç i dedicació 
d’aquest prevere preocupat per transmetre el coneixement de Déu i l’estima-
ció per l’Església. Va ser consiliari de varis equips i un gran suport en l’evo-
lució dels matrimonis i les famílies. Juntament amb nosaltres dos i les parelles 
responsables del moviment a Menorca, vàrem formar al llarg de molts anys 
l’equip responsable del funcionament dels grups a la nostra Illa.

Ara, passats els anys, considero que l’amistat i l’estimació que va créi-
xer entre nosaltres i en Bosco, va ser una autèntica experiència de família dels 
fills de Déu i de comunió d’Esglésies, Menorca i Catalunya. Els Sagraments 
són elements naturals carregats de contingut que sovint percebem pels sentits. 
El sagrament de l’Orde i el del Matrimoni tenen elements propers i comple-
mentaris. Tant en un com a l’altre tenim l’objectiu del compromís per sempre. 
Amb l’afany de perseverar en els nostres compromisos ens acompanyem i ens 
ajudem en comunió de pregària i d’amistat. Al llarg de 10 anys seguits vam 
compartir viatges molt interessants per conèixer Catalunya, Espanya i Europa, 
dels que conservem records inesborrables. Quan en Josep Maria i jo vam ce-
lebrar les noces d’argent, en Bosco ens va acompanyar, i tots tres junts vam 
visitar Grècia, amb austeritat i senzillesa, seguint els recorreguts de Sant Pau 
en les seves Cartes, i especialment en el llibre dels Fets dels Apòstols. Encara 
m’emociona la lectura d’aquell passatge de Pau a Atenes que vam llegir, re-
flexionar i aplicar a les realitats socials del moment: “Aleshores Pau, dret al 
mig de l’Areòpag, digué: “Atenesos, en tot us veig molt religiosos. Perquè tot 
passant i contemplant els vostres llocs de culte, fins he trobat un altar on hi 
havia escrit: “Al déu desconegut”. Doncs bé: el que venereu sense conèixer, 
jo us l’anuncio. El Déu que ha fet el món i tot allò que en ell hi ha (...). Ell no 
és pas lluny de tots nosaltres, ja que en Ell vivim, ens movem i som, tal com 
ho han dit també alguns dels vostres poetes” (Ac 17, 22-31).
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Han transcorregut uns quants anys, acompanyats d’alegries i tristeses. 
Tots hem passat proves dures, en Josep Maria va patir una malaltia molt greu. 
Ara fa 10 anys que va ser cridat a la casa del Pare. La vida, amb els clars i els 
foscos junts, és una experiència única i de gran bellesa. L’evolució de l’amis-
tat no és un camí de roses. L’amistat, si procura no ser possessiva i no cerca 
el propi plaer, sinó el bé, i el desig pregon del creixement de l’amic, passa 
també per moments d’incomprensions i de dols, però en l’experiència d’esti-
mar incondicionalment, en surt enfortida i plena de maduresa, cada dia més a 
prop de l’amor del Senyor. Podem afirmar que és veritable experiència de 
Déu.

Seria inacabable ressenyar el munt de fets viscuts que afloren en tants 
moments entranyables, i que sens dubte han deixat petjada dintre la nostra 
història personal. En la relació d’una amistat sincera i autèntica, Déu Trinitat 
que és Misteri d’eterna relació, es fa present, habita en el nostre interior i ens 
encoratja a travessar l’oceà i el desert de la vida. En aquest moment només 
resta l’adoració i l’agraïment davant del Senyor, que tant ens estima i ens dóna 
la força d’estimar.

Maria Dolors Amat
Llicenciada en Pedagogia

Ex Responsable del Departament d’Orientació del Col·legi sant Francesc 
de Ferreries
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BOSCO FANER A FERRERIES

Hi ha persones que les vas trobant durant la vida i cada trobada és una 
novetat ja que les persones canvien i les circumstàncies més encara, com deia 
José Ortega y Gasset «jo sóc jo i la meva circumstància».Ens trobarem, Bosco, 
al meu poble de Ferreries en tres moments de la nostra història recent.

Infantesa
De la teva relació amb les famílies del poble, tenies moltes portes 

obertes i t’endinsaves en les llars compartint amistat, fe i compromís. Amb el 
meu pare, compartíeu molts moments de conversa fruit de les trobades dels 
equips de matrimonis i de l’escola de pares i mares del col·legi Sant Francesc 
d’Assís, que convidaven a Ferreries persones referents en filosofia, educació, 
medicina, pedagogia, sociologia, teologia... elevant així les mires culturals 
dels qui formaven la comunitat educativa. Alguns es quedaven a casa i com-
partien tertúlia, tot sopant amb tu i els pares.
Jo ho observava.

Joventut
Al club parroquial primer i després als escoltes trobaves el lloc idoni 

per a connectar amb els joves, conèixer-los i entendre’ls. Els adolescents i els 
joves, la seva formació, el lleure, els seus referents t’han interessat, tant des 
de la seva vessant psico-pedagògica com des de la social. T’esforçares en 
reforçar els pilars que sustenten la joventut: família, escola i temps lliure.
Jo hi participava.

Maduresa
El col·legi Sant Francesc d’Assís de Ferreries funcionava com un la-

boratori d’idees que anaven des de l’escola inclusiva a la revalorització de la 
llengua pròpia, el català. Consensuant criteris amb els mestres, treballant amb 
les famílies, introduint nous criteris pedagògics colze a colze amb els educa-
dors. La teva feina junt amb la pedagoga Maria Dolors Amat fou en bé dels 
mestres i els alumnes de l’escola, amb especial cura cap els que més necessi-
taven atenció.
Jo hi col·laborava. 
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Bosco, la teva estada a Ferreries et va endinsar en moltes realitats comunità-
ries.

Parròquia
Com a rector al front de la parròquia de Sant Bartomeu i amb l’ajut 

dels vicaris, oficiares i celebrares:
- Batejos, dels infants que s’iniciaven a l’església, instruint pares, mares i 
padrins.
- Eucaristies, amb especial atenció a la catequesi de fillets i a la formació de 
catequistes.
- Confirmacions, on entraves en diàleg amb els adolescents i les seves fites.
- Reconciliació, amb íntim respecte pel comportament humà, el consell de 
l’amic i el perdó del pare.
- Casaments, preparant les joves parelles en la formació de vertaderes llars 
cristianes fonamentades en l’amor, amb l’ajut dels Equips de matrimonis.
- Unció dels malalts, escoltant els majors i els més necessitats, guarint l’ànima.
- Funerals, acompanyant i consolant les famílies, valorant exemples de vides 
finides.

Però no et vares conformar mai amb l’anunci de l’evangeli a la parrò-
quia, sinó que intentaves dur la mirada i els fets de Jesús a cada casa, a les 
escoles, als carrers on algú et pogués sentir o volgués establir diàleg.

Literatura
També a Ferreries vas conrear la narrativa, la poesia i la prosa. El teu 

vessant més conegut és el de poeta. Poesia que has publicat en diversos llibres 
de temàtica religiosa, personals o de contemplació però també has escampat 
la teva poesia en celebracions familiars, eclesials i a la mostra de poesia me-
norquina d’Illanvers. 

Amb la prosa Bosco, has dedicat part de la teva producció literària a 
l’afany sempre d’aprofundir en l’essència de l’ésser humà i la seva transcen-
dència, temàtica que també has exercit en els teus sermons al llarg de tants 
d’anys de capellà. També podem trobar el diari personal a partir de viatges o 
etapes de la vida en que la reflexió ve motivada per una vivència quotidiana 
personal o col·lectiva. L’assaig sobre temes d’història de Ferreries amb apor-
tacions sobre els orígens de la parròquia de Sant Bartomeu, la creació de 
l’escola de Sant Francesc o les biografies dels rectors de Ferreries i d’Antoni 
Roig. I finalment les teves col·laboracions amb els mitjans de comunicació, 
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Diari Menorca, Revista de Ferreries, comentaris radiofònics, sempre sobre 
temes d’educació, problemàtica social, pensament humanista o l’anàlisi lúdic 
i educatiu dels jocs populars als Quaderns de Folklore.

Festa
Però l’activitat que potser t’ha donat més visibilitat pública és la fes-

tiva. La participació durant molts d’anys a les festes dels pobles d’Alaior, 
Migjorn. Mercadal,  Ferreries i Ciutadella com a caixer capellà t’ha brindat 
l’oportunitat de conèixer i estimar la gent del camp, la gent dels pobles i el 
jovent, oportunitat que has aprofitat amb actitud de servei i de connexió inter-
personal sempre positiva. Sempre amb el to i el so de la festa que tu Bosco, 
has après en el si de la teva nombrosa família on les festes són vehicle socia-
litzador i expressió d’afecte mutu.

Bosco, a Ferreries tu has VISCUT en majúscules i nosaltres hem 
CRESCUT amb tu.

Irene Coll Serra
Psicopedagoga, orientadora escolar.
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BOSCO SE DETENIA A SALUDAR, …

La memoria es tan maravillosa como misteriosa. En muchas ocasiones 
cuando evocamos los momentos más felices de nuestra vida nos remontamos 
a la infancia. Estos recuerdos que almacenamos en el fondo del cajón de nu-
estra memoria pueden salir a la luz de manera inesperada. Esto es lo que me 
ocurrió en la presentación del Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tuvo lugar recientemente en Ciutadella. 
Instantes antes de mi intervención, creí distinguir entre el público a una per-
sona que me recordó los veranos de mi infancia, cuando nos apresurábamos 
toda la familia, tíos, primos y abuelos para ir juntos a Misa en Ferreries. Lo 
rememoro como una gran cita familiar y festiva. Yo era muy pequeña y du-
rante la celebración, algunos momentos se me hacían largos y me resultaba en 
gran parte incomprensible, pero captaba la importancia de ese encuentro y me 
impregnaba del silencio, el respeto, la oración, los cantos,… Al acabar el sa-
cerdote se detenía a saludar a cada uno de los asistentes, muchos de los cuales 
eran veraneantes de paso, pero a todos les dedicaba una palabra amable y 
alegre con la que te sentías acogido y apreciado. Casi cuatro décadas después, 
allí estaba él, apoyando con su presencia y su generosidad en ese acto de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada a los más de 300 millones de cristianos en el 
mundo que sufren y son perseguidos por su fe. A estos mártires del siglo XXI 
de los que apenas tenemos noticias y a los que dicha fundación de la Santa 
Sede ayuda y sostiene desde hace más de 70 años en 140 países del mundo. 

Sinceramente creo que el Evangelio transforma la vida de la gente, así 
me ha ocurrido a mi, aunque sería más apropiado decir, así me ocurre a mi, en 
presente, porque dura toda la vida, es un camino que hay que recorrer cada 
día. Me dirán, el que transforma es Dios. Así es, pero sin duda se sirve de 
personas como móssen Bosco Faner quien un día le dió un gran “Sí”.

Ariadna Blanco Florit
Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN

Fundación de la Santa Sede
Delegada Baleares y Catalunya
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MÁS QUE UN FORMADOR, PARA MÍ HA SIDO UN AMIGO 

Conocí al sacerdote Bosco Faner Bagur en un momento turbio de mi 
vida. Todo empezó con una llamada telefónica. Yo entonces era estudiante y 
tenía muchas dudas existenciales, de las cuales surgió el tema de la vocación 
al sacerdocio. 

La conversación con Bosco me vino muy bien y fue un factor determi-
nante para mi decisión de integrar la Diócesis de Menorca. 

Tengo de él el recuerdo de un hombre súper simpático, con una gene-
rosidad extrema, un sentido del humor único y permanente, una inteligencia 
inconmensurable y una sensibilidad notable. Un verdadero “Don Bosco” para 
un joven que busca ser valorado, ser escuchado y orientado.

Más que un formador, ha sido para mí un amigo (y lo sigue siendo). Es 
verdad que cada rosa tiene su ropaje de espinas, pero mi experiencia con 
Bosco Faner ha sido mayoritariamente positiva. No sólo mi experiencia con 
él, sino la de muchas otras personas que se le han acercado. 

Si vais por las calles de Menorca preguntando por el sacerdote “Bosco 
Faner”, creo que no tardarán en llevaros hacia él en el momento. Creo que su 
extrema humanidad ha hecho su fama. 

Que Bosco reciba hoy un reconocimiento por su humanidad no es 
ninguna sorpresa para mí. Al contrario, me pregunto interiormente: “Porqué 
han tardado tanto en reconocer los valores humanos  de esta gran persona?” 
Ojalá que existiera más “Boscos” en nuestro mundo, que sepan defender  y 
encarnar los valores más deseados por la raza humana. Que haya más gente 
como él, que trabaje todos los días con amor y entrega total a las almas que 
les son confiadas.

Jean Marie Nguele
Diácono, Menorca
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HORES D’HÀLIT I COMPROMÍS

“Willy, aprofita les teves hores d’hàlit per créixer en la teva experièn-
cia de Déu”. Així em rubricava aquell rector de Sant Bartomeu de Ferreries el 
mes de febrer de 1992 quan posà a les meves mans un poemari d’experiències 
personals i quotidianes amb ressò bíblic: “cerqueu el Senyor ara que es deixa 
trobar, invoqueu-lo ara que és a prop”.

En Bosco Faner m’és sinònim d’acompanyament, d’aprenentatge, de 
gust per l’espiritualitat arrelada a la terra. El vaig conèixer quan jo tenia ca-
torze anys, com a professor de Religió en el cicle administratiu de formació 
professional. I el vaig tastar intel·lectualment durant el meus anys de Semi-
nari, entre llibres de Teologia i d’Antropologia. De prèdica fàcil i humana, 
profètic i compromès, la seva poesia és encara avui, als setanta anys, incon-
formista amb les xacres humanes i espirituals.

En Bosco és de diàleg intens, de parla fecunda, que no deixa indife-
rent, que sap qüestionar i es deixa qüestionar. Sempre obert a la mà d’un Déu 
que li muda els sentiments a cops d’hores d’estima. Oferint-li els seus buits 
perquè Déu els ompli a voler, perquè els ompli amb delit com escriu salmejant 
el salm 109.

Després d’uns anys d’absència per distància física entre un i l’altre, en 
Bosco em va obrir la mà i el cor en el meu caminar cap al diaconat permanent. 
Des de la divergència d’idees, d’anys i d’experiències sempre m’ha sabut 
obrir el tast al servei per l’Evangeli, de ser pròxim a qui pateix des del respecte 
i de sentir-me acollit en les hores de foscor pastoral.

Bosco, que el teu batec continuï àgil i serè, ple de veu transcendent 
davant les mesquineses d’aquest món, del secular i de l’eclesiàstic. Que no 
deixis mai de sentir-te enamorat d’Aquell que tot ho omple d’amor i sentit, de 
la Paraula que et captiva a cada jorn i del Crist que t’il·lumina els ulls quan et 
deixes seduir per la seva carícia.
Gràcies i per molts d’anys!

Guillem Ferrer. Willy, Diaca permanent
Delegat episcopal de Càritas, Menorca
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MENTALIDAD ABIERTA Y RESPETUOSA

Las hermanas de la Consolación conocemos a Bosco Faner desde hace 
mucho tiempo. Bosco es un hombre muy  humano, cercano y afable. Posee un 
carácter alegre y jovial, es una persona comprometida con los demás y por eso 
ha cultivado un espíritu dialogante y conciliador.

Durante su vida  se ha relacionado con personas de diferentes ambien-
tes, y esto le ha ayudado a tener una mentalidad abierta  y respetuosa con 
quiénes tienen diferentes puntos de vista. Es una persona de relaciones, de 
hecho, le gusta compartir la mesa en su vida cotidiana, siendo joven sacerdote 
tomó la decisión de compartir cada día su mesa con alguien; pensó que él era 
sacerdote para todos y que necesitaba momentos de compartir.  Cuida mucho 
la amistad y la dirección espiritual, siempre se ha rodeado de personas sabias 
que lo puedan aconsejar.

En los diferentes equipos de trabajo en donde hemos compartido con 
él, ha favorecido la expresión de las opiniones de las personas del grupo.  Es 
capaz de escuchar y cambiar de opinión cuando le hemos sugerido cambios y 
argumentos para ello. A Bosco le gusta dialogar, compartir y llegar a acuerdos. 
Escucha y reconoce la verdad de las críticas. En momentos de conflicto mu-
estra su carácter más conciliador, intenta que las personas se escuchen y res-
peten y es capaz de decir su opinión de forma libre y asertiva, si esto no 
aumenta la intensidad del conflicto.

Es una persona con mucha capacidad de palabra y su mensaje llega al 
corazón de las personas, siempre en sus homilías destacan los temas de rela-
ción, de amor, de diálogo, de perdón, siempre hace alusión a las personas. 
También inculca mucho la estima por María y no se cansa de pedir que se ore 
por las vocaciones de especial consagración.

Es un gran amante de la naturaleza, lugar que tiene para su descanso 
porque es una persona muy activa,  que habla y escucha a mucha gente y ne-
cesita sus espacios de soledad. Él habla mucho de la profundidad que da el 
silencio interior y de la soledad, la noche es su momento  de inspiración, es el 
tiempo en el que reza , y de su intimidad con Dios brota la profundidad de sus 
libros y poemas.

Es un gran pensador y lector, su mente es muy activa y busca siempre 
la hondura de las cosas, de las suyas y de las personas con la que entra en 
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contacto. Es un hombre que se relaciona con todo tipo de gente: niños, jóve-
nes, gente mayor, enfermos y no hace el vacío a nadie, siempre tiene palabras 
amables y cercanas para todos. Un ejemplo es su participación como “sa ca-
pellana en las fiestas de San Juan”, verle cabalgar es una catequesis porque él 
se acerca y se para con su caballo a saludar a personas de toda clase y condi-
ción, estando atento especialmente a los discapacitados o ancianos, tampoco 
le pasan desapercibidos los jóvenes, pues les dedica saltos y gestos con el 
caballo.

Tiene sensibilidad  y empatía especial para acompañar en los duelos, 
sobre todo en las situaciones más difíciles,  empatiza con el sufrimiento de las 
personas que han perdido a un ser querido y sus homilías  son realmente 
una  fuente de consuelo y esperanza. 

La comunidad de las Hermanas de la Consolación
Ciutadella de Menorca
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NO SÉ SI PODRÍA TENIR UN PADRÍ MILLOR

En Bosco Faner Bagur és el meu padrí. No és perquè sigui el meu, 
però pens, sincerament, que no sé si en podria tenir un de millor… Sempre he 
sentit i trobat en ell un estaló carregat de tendresa i generositat. En els darrers 
deu anys ens veiem amb prou freqüència però abans, jo ara tenc 33 anys, estic 
casada i tenc una filla, no era així. La distancia física del nostre lloc de resi-
dencia no ens ho permetia. Tot i així, açò no ha estat mai motiu perquè la 
nostra relació s’afeblís. Es padrí ha estat aquell que sempre m’ha acompanyat:  
jugant, conversant, patint, plorant, rient, celebrant,…, però sobretot m’ha fet 
créixer com a persona. M’ha dedicat molt, m’ha estimat incondicionalment. 
Ara bé, sent que m’ha fet créixer no només pel que hem compartit si no també 
pel referent que ha estat ell per a mi.

Qui és es padrí, qui és en Bosco Faner Bagur, qui és aquest refe-
rent?

Alegre i festiu
Persona alegra i de bon caràcter, amb un dolç sentit de l’ humor. A punt 

sempre de festejar la vida i tots els seus regals: l’amistat, la família, la per-
tinença  a un poble, etc.

Proper i empàtic
Persona sempre atenta als altres i a les seves necessitats. Obert en tot 

moment a qui pugui ajudar i acompanyar. Ajudar i acompanyar al pròxim ha 
estat per a ell una forma de vida.

Familiar i amic
Germà de deu, ha viscut i cuidat els vincles i les arrels com un gran 

tresor. L’amistat també l’ha cuidada profundament, sempre ha tingut temps 
per qui són els seus íntims i autèntics amics.

Treballador i lluitador
Durant molts d’anys ha lluitat per l’educació, la cultura,… Home im-

plicat en la societat i en les causes socials.
Culte i estudiós
L’estudi i l’aprofundiment en la teologia, la pedagogia i la psicologia 

han fet d’ ell una persona culte. Açò l’ha ajudat a poder entendre millor la 
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diversitat de situacions en les que ha compartit moments i estones, prou vega-
des difícils, amb altres. 

Fidel
El seu fer, el seu tarannà, han anat sempre molt compassats amb el seu 

discurs. El seu fer és mirall nítid del que predica.
Enamorat de Déu
Déu has estat la seva màxima, el seu referent. Home humil, amb l’aten-

ció sempre posada en el Pare.
Gràcies padrí sobretot per dues coses:

- Per fer camí sempre al meu costat. Aquell que estima regala temps i tu ho 
has fet en mi. 

- Per ajudar-me a conèixer Déu. No hi ha regal més gran.
Tant de bo, tot els padrins fossin com tu!
El premi que se’t concedeix m’ enorgulleix i em reafirma que la teva 

vida és intensa i profunda. 

Clara Fullana Faner 
Llic. en Economia i fiola
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SOBRE Mn. J. BOSCO FANER BAGUR

“Escoltau els qui viviu lluny, a les illes!...Abans de néixer, el Senyor en 
va cridar, va pronunciar el meu nom quan era a les entranyes de la mare. Ha 
fet dels meus llavis una  espasa tallant...M’ha dit: “ets el meu servent; en tu, 
Israel, faig resplendir la meva gloria” (Is. 49,1-3).

Dels seus pares Joan i Esperança, Joan Bosco és el fill setè dels deu 
que van engendrar. Família d’arrels profundes cristianes i compromesa amb 
la comunitat salesiana. No és perquè sí que el seu nom és “Joan Bosco”. J. 
Bosco fa honor al seu llinatge “Faner”. És molt feiner, ja té una vintena de 
llibres publicats a on es pot respirar i olorar la seva profunda espiritualitat i 
ganes de seguir  de prop  a Jesucrist i el seu amor a l’Església; tot açò, a més 
de la feina pastoral del Seminari, la parròquia i altres ministeris diocesans així 
com del gran grup d’amics i seguidors que l’admiren.

“ Però per gràcia de Déu sóc el que sóc, i la gràcia que ell m’ha donat 
no ha estat infructuosa. Al contrari, he treballat més que tots ells; no jo, sinó 
la gràcia de Déu en mi” (1Co 15,10).

Bosco té un gran cor que estima i sap descobrir els dons i virtuts de 
cadascú i ho proclama en veu alta i ho comunica perquè els altres també ho 
descobreixin.  

“D’un cap a l’altre del dia els meus llavis diran a tothom com m’aju-
dau” (Slm 71,15).

Fa quasi 20 anys que és el Rector del Seminari, càrrec que exerceix 
amb molta dedicació i amor per ajudar a formar futurs preveres i conscienciar 
els preveres i a tots els diocesans a crear cultura vocacional.

Durant vint-i-tres anys va ser rector de la parròquia de Sant Bartomeu 
de Ferreries on va trobar una comunitat que encara estava en bolquers reorga-
nitzant el  Col·legi parroquial de Sant Francesc i el moviment matrimonial 
dels Equips de la Mare de Déu. J. Bosco en molt d’amor els va cuidar i els va 
ajudar a créixer. Amb ell, el col·legi aconseguí el grau de l’ESO,i el moviment 
matrimonial es va escampar per varies parròquies del nostre bisbat.

Actualment es el rector de la parròquia de Sant Esteve, comunitat que 
viu una espiritualitat evangèlica i compromesa. El seu lema és: “Empesos 
constantment per l’Esperit”. La comunitat es distribueix en grups per a dur a 
terme diverses feines: servir a qui ho necessita, visitar persones grans i malal-
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tes,  ajudar els que pateixen necessitats materials o espirituals. La parròquia 
de st. Esteve és parròquia de portes obertes, senzilla, propera i acollidora.

“Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure 
en comunió fraterna, a partir el pa i assistir a les pregàries...Tots els creients 
vivien units i tot ho tenien al servei de tots”. (Ac. 2,42.44)     

Convé recordar i viure el que en diu la Paraula de Déu:“ Senyor, dó-
na’ns la pau; el fruit mateix del nostre treball és obra teva.” (Is 26,12)“Així 
també vosaltres, quan haureu fet tot allò que Déu us ha manat, digueu: “Som 
uns servents que no mereixen recompensa: hem fet només el que havíem de 
fer” (Lc 17,10).

Cristòfol Vidal Barber
Prevere de Menorca
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J. BOSCO FANER, UN HUMANISTA DE CONCORDIA

 L’entitat cultural Granada Costa ha guardonat J. Bosco Faner Bagur 
amb el premi HUMANITATS DE LA CONCÒRDIA. D’acord amb la trajec-
tòria vital i l’experiència del premiat entenc aquets premi humanitats en el 
sentit més profund del terme, és a dir, lligat a la paraula llatina humanitas que 
tradueix la grega filantropia, amor a la condició humana i, en aquest sentit, 
vet ací que humanitas complementa la idea de concòrdia, és a dir, s’interessa 
pel bé de la humanitat. És el camí que ens conviden a fer les Benaurances.
 El Seminari de Menorca, on a principis dels 60 del segle passat, vaig 
coincidir uns anys amb en Bosco, s’impartien cursos d’Humanitats, Filosofia 
i Teologia. De les assignatures més significatives de les humanitats destacaven 
l’estudi i conreu de les llengües clàssiques llatí i grec. En aquest sentit, hem 
de reconèixer que vàrem ser uns privilegiats en tenir erudits professors huma-
nistes com Mn. Josep Salord i Farnés, fill predilecte de Ciutadella, o Toni 
Moll Camps, que no cessaren de desenvolupar una labor activa a favor de la 
nostra llengua i cultura menorquina pròpia. Traduíem Horaci i Virgili, però 
també llegíem els nostres escriptors, Ramón Llull, Joan Alcover, Llorenç 
Riber...però sobretot Miquel Costa i Llobera que va aportar a la literatura ca-
talana un llenguatge poètic de qualitat perfecte. Del seu llibre Horacianes, tenc 
ben present “l’Oda als Joves”:

“Siau qui sou, mes no us tanqueu, ombrívols
Dins una llar històrica,

Sense horitzons. Vola sobre les terres
Enfora, amunt, com l’àguila!...”

 Josep Salord  ens recordava reiteradament, que “som el què som, i si 
no som noltros mateixos, mai no serem ningú.” No debades, un dels primers 
llibres que va escriure en Bosco fou Rebrots de rels centenàries. Parròquia 
de Ferreries, 1.301-1.989. Un interessant treball d’investigació del poble de 
Ferreries que ens ajuda a descobrir els seus orígens històrics, la cultura, la 
llengua i la religió cristiana, des de Jaume II fins als nostres dies. A més dedica 
una especial atenció a la vida de la comunitat cristiana donat que el cristia-
nisme és un dels fonaments del poble, així com dels  seus preveres, rectors y 
ecònoms; tota una tradició viva.
 Una altra persona sempre referent a les nostres vides va esser Mn. 
Rafel Oleo Cortès. Ell, com a professor impartia Metafísica, part de la filoso-
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fia que etimològicament significa “Més enllà de la física”. S’endinsa, per tant 
en l’estudi de l’immaterial, de les realitats més enllà del món material o físic 
com poden ser l’ésser, l’ànima o Déu. En canvi, avui en un món tant canviant 
i complex  com el que ens ha tocat viure sembla que tot és discutit, analitzat, 
sotmès a la prova i a la crítica científica més radical. Pensam que la ciència i 
les noves tecnologies poden donar resposta eficient a qualsevol qüestió plan-
tejada per l’home.
 A l’escola de filosofia del Sr. Oleo, es creava tot un ambient favorable 
per encetar discussions i debats engrescadors a la recerca de l’essència i el 
darrer perquè de les coses.
 Així, idò, no hem duu res de nou que el darrer llibre escrit per en Bosco 
CARTES NOVES, JOVES, VELLES. SANTS PARES, S.I-II, expliqui molt 
didàcticament  la generació apostòlica (sI:anys 30-70), la dels testimonis di-
rectes de Jesús de Natzaret,  així com dels sants Pares  de la  segona generació 
post-apostòlica (sII: 70-110), de com ens transmeten la predicació apostòlica 
en la frescor original. 
 Dins aquest context hem de tenir en compte que aquells anys de Semi-
nari coincidien amb un dels esdeveniments històrics que marcaren el segle 
XX, el Concili Vaticà II, convocat pel papa Joan XXIII el mes de gener de 
1959. Un Concili pastoral, no tant dogmàtic,  no per condemnar res ni a ningú. 
Era un obrir portes i finestres, tot un aggiornamento i diàleg amb el món mo-
dern.
 Quan el Concili Vaticà II es va clausurar el 8 de desembre de 1965, jo 
era fora del seminari encara que el meu compromís temporal em va dur a 
militar en la JOC, i en l’àmbit cultural ajudar a reactivar JJMM de Ciutadella. 
Des de l’inici, l’any 1966 vaig integrar-me a la parròquia de St. Esteve, que 
naixia abans de tot com una comunitat cristiana, amb voluntat de diàleg posant 
en pràctica un nou estil de fer Església, aplicant la doctrina del Concili Vaticà 
II, oberta a tothom i al servei de la gent que forma una comunitat natural.
 Per la seva part, en Bosco es llicencià en Filosofia i Teologia i fou 
ordenat prevere pel Bisbe Moncada el 1972. Actualment és Rector de la Par-
ròquia de St. Esteve des de l’11 de juliol del 2002, on, després de més de 30 
anys hem tornat a coincidir compartint l’Eucaristia cada diumenge.
 En ocasió del 50 anys de la inauguració de la Parròquia de St. Esteve, 
l’historiador Miquel Àngel Casasnovas Camps recordava l’efemèride amb la 
publicació del Llibre Empesos  Constantment per l’Esperit, mig segle de la 
Parròquia de St. Esteve (1966-2016) . Estructurat en 5 capítols desgrana l’es-
sència del que ha estat aquets mig segle tenint molt en compte el punt de 
partida, la nostre situació actual i fer una reflexió profunda cara el futur.
 En el pròleg del llibre en J. Bosco ens diu: “Recorreguts 50 anys i 
conscients del moment que vivim, escollim aquets objectiu: Una comunitat 
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cristiana i fidel a Jesús ha de ser una comunitat orant. Una comunitat  que 
viu gràcies a l’Esperit i que la seva ombra s’arrecera per viure i transmetre 
l’Evangeli: Tothom sense excepcions mereix esser respectat i estimat, tothom 
mereix ser escoltat i acompanyat. Som fills de Déu, som germans!. El Papa 
Francesc ens hi condueix amb la seva carta d’exultació apostòlica L’alegria 
de l’amor”.
 Efectivament, davant un món en profunda crisis d’identitat, que cada 
vegada ens sembla més egocèntric i xenòfob, la Comunitat de St. Esteve com 
a seguidors de Jesús ha optat per aquest nou humanisme i la concòrdia, com-
partir amb els més desfavorits, els pobres atesos per Càritas, els malalts i la 
solidaritat amb el Tercer Món.
 Voldria acabar amb uns estrofa del poema den Bosco: ES EL MEU 
FILL ESTIMAT!

Betlem, saturada d’humanitat
Anuncia sens fronteres la “Nova”
“Per voler del Pare, el Fill s’ha encarnat!”

Guiem Camps Coll, ex conseller del Govern Balear
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UN PROFUNDO HOMBRE DE FE

Bosco Faner, gran persona, con profunda espiritualidad, sentido del 
deber y espíritu de servicio, fue para mí una persona clave y de inestimable 
ayuda cuando aceptó y ejerció el cargo de representante de la Iglesia católica 
de Menorca (sa Capellana) en la Junta de “Caixers” que tuve el honor de pre-
sidir como  representante de la nobleza menorquina de las Fiestas de Sant Joan 
de Ciutadella (caixer Senyor) durante el bienio 2014-2015.

Pude descubrir en Bosco a un profundo hombre de fe que ha tenido 
una implicación extraordinaria en los ámbitos eclesial, social y cultural de 
Menorca y que ha desarrollado a lo largo de los años una prolífica obra litera-
ria adentrándose tanto en el estilo de la poesía como de  la prosa y abarcando 
tanto la temática religiosa como cuestiones de cariz más costumbrista.

Sus escritos rezuman una  gran belleza, profundidad y espiritualidad, 
demostrando que Bosco ha sido indudablemente agraciado con un don espe-
cial para la literatura y que ha sabido transmitirlo en sus escritos, convirtién-
dose en una figura de gran relevancia en el ámbito de las letras y las 
humanidades de Menorca. 

Recientemente  la carrera literaria de Bosco ha sido galardonada con 
el premio de Humanidades de la Concordia que otorga la entidad cultural 
Granada Costa, culminando el reconocimiento de esa figura que ha sido y por 
siempre será  nuestro estimado y admirado Bosco Faner, al cual aprovecho 
estas líneas para expresarle mi más sincera felicitación.

Francisco de Borja Morgades de Olivar
Notario y Caixer Senyor de las Fiestas de Sant Joan (2014-2015)
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LA PARAULA, LA MIRADA I LA PLOMA ES FUSIONEN 
EN LA PERSONA

Som cridats a afegir-nos a una petita festa literària al voltant dels mè-
rits d’una persona. Sempre és un motiu estimulant, més si l’admires i te’l 
creus. Som propers a Bosco en una certa distància. Vàrem contactar i ens se-
guim la pista. Vivim a l’altra banda del mar, però ens sentim a prop.

Tampoc ens estranya gens un guardó més en el seu camí com escriptor, 
perquè en ell la paraula, la mirada i la ploma es fusionen en la persona.

A partir d’aquí, seguim amb la gratitud d’una forma separada, primer 
la Marga té la necessitat d’adreçar-li les vivències que aquest fet li susciten 
respecte de la persona de Bosco Faner. Després jo tancaré l’escrit.
La Marga escriu:

“Vaig tenir la fortuna de que el meu pare, un jove, molt jove llavors en 
aquells anys,volgués ser professor-instructor d’un jove menorquí. 

Dic això perquè als 17 anys deixar  la família catalana i anar a passar 
l’estiu a la illa de Menorca era si més no un atreviment. Gràcies a això el meu 
pare va conèixer i es va enamorar sobtadament de la meva mare, menorquina 
per excel·lència. Per ella també crec que va ser una  fortuna: a partir d’aquell 
moment va deixar de ser absolutament insular per ser una mica més peninsu-
lar i obrir horitzons. I tot això ho dic, perquè és per aquesta història d’amor 
que conec en Bosco. Els meus pares, que van tenir 7 fills -fet que també com-
parteixo amb el Bosco, ser família nombrosa- eren fervents creients i tenien a 
Bosco com amic i company de camí evangèlic. En els nostres estius menor-
quins, durant uns dies deixaven la casa familiar i anaven amb Bosco a la tanda 
d’exercicis del Toro. Sempre, a la seva tornada, comentaven que les seves 
xerrades eren d’una gran profunditat espiritual i es mostraven altament allibe-
rats. 

La meva experiència com “feligresa adoptiva” de la Parròquia de Sant 
Esteve de Ciutadella de Menorca es també d’un gran consol. A l’arribada 
d’una situació urbana, adormida, atordida, confosa, cansada i atribolada, les 
seves paraules netes, justes, directes, plenes, naturals i sobretot fondes fan que 
sigui el primer alè estival que omple l’aire de pau, d’espiritualitat, de profun-
ditat vital. A partir d’aquí no hi ha una altre forma de resposta que posar-te a 
pregar, a donar gràcies i a dedicar un temps a l’escolta per saber que vol Jesús 
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de tu durant les vacances i després durant el curs laboral. Quan marxem això 
queda, és un bany de profunditat evangèlica i llavors m’entren ganes de res-
pondre millor als següents reptes urbans. Estic molt agraïda per sentir dels 
seus llavis allò que jo soc incapaç de dir, perquè ell te el do de la paraula 
precisa, fonda i esperada. Moltes gràcies Bosco per ser-hi i dir el que dius amb 
tanta serenitat i poesia”. 
Marga 

I ara segueixo jo, en la meva funció de relator de l’escrit...
“És relativament freqüent que els escriptors i moltes persones de les 

arts que, per les seves obres excelses, acaben accedint a la fama, insisteixin en 
el judici públic que les persones usuàries de les seves obres diferenciem entre 
la obra i la persona. Rebutgen que la seva genialitat comporti la seva exem-
plaritat o que al contrari, no es busqui en les seves aptituds per a la creació la 
mateixa exigència moral. Si fem una mirada a la història, probablement hi 
hauria moltíssims casos en tots els camps de les arts que els hi donarien la raó.

He començat amb aquesta reflexió, per emfasitzar el que deixàvem 
anar en les primeres línies d’aquest escrit. En el cas del Bosco aquesta sepa-
ració volguda de la seva obra creativa i la seva ètica personal no és possible. 
Ell no és escriptor d’una banda i després teòleg i sacerdot de l’altra. Per en-
tendre bé la profunditat de la seva mirada de la natura o dels sentiments hu-
mans hi ha una mirada transcendent, que és el que la Marga anomenava també 
com a fondària. Hi ha una expressió molt d’ell: “Això és una cosa molt im-
portant” que situa sempre la perspectiva que li dóna a les coses més senzilles: 
a la fermesa, a la paciència, a la companyia, a la presència...

El discurs ètic de la seva predicació busca destriar el més profund de 
l’essència humana per obrir-se a aquesta transcendència, a aquesta presència 
divina que ell cerca en totes les coses. Per això, quan et trobes amb el lirisme 
de molts dels seus textos poètics no et trobes amb una altra persona, sinó que 
aquella que et comunicava amb anhel com caminar vers un món més fratern, 
ara es troba alliberada en la descripció de la bellesa que hi ha en tot allò que 
és signe i símbol d’aquesta convicció seva en l’amor que ho mou tot.

Aquest do del Bosco per la poesia i les lletres el multipliquen. Abans 
dèiem que en la distància ens hem mantingut en contacte amb la persona unint 
les petites estones compartides, a dintre i després de l’experiència eucarística. 
Però l’hem pogut gaudir i conèixer millor en els seus escrits, en la seva po-
esia..., en el seu arrelament a Menorca, que com deia abans la Marga, també 
és un altre tret que ens apropa, perquè també nosaltres coma parella, amb els 
nostres tres fills i ara ja en la generació dels nets, hem anat interioritzant el 
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caliu i escalf de la natura d’aquesta illa. Això està sempre present en la poesia, 
en la prosa d’en Bosco i, en llegir-lo, et trobes en un entorn ben familiar.

Celebrem profundament haver-nos fet presents de forma breu en 
aquest escrit, enmig d’aquesta petita gran festa literària que es caracteritza no 
per cercar la fastuositat, sinó el suport i escalf d’aquells que som testimonis 
seus en aquesta vida feixuga en alguns aspectes, però tan maca i omplerta 
d’esperança que seguirem compartint.

Bosco, una profunda abraçada”.
Carles 

Marga Montobbio i Carles Ariza
(Biòlega i Metge. Barcelona/ Ciutadella de Menorca)
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CAMINS COMPARTITS

Corria l’any 1990 quan en els inicis de la meva vida professional, em 
vaig topar per primera vegada ambMn. J. Bosco Faner, en Bosco. Aleshores 
una jove mestra de Mallorca obtenia destí a Ferreries, un poble de Menorca, 
desconegut per a mi, d’on en Bosco n’era el rector.

En aquells moments vaig trobar estada, primer entre la comunitat edu-
cativa del CEIP Castell de Sta. Àgueda, en la qual m’hi vaig sentir ben aco-
llida i apreciada. Però les meves inquietuds i vivències religioses em van dur 
també a formar part de la comunitat parroquial, on m’hi vaig integrar com a 
catequista d’un grup de joves de Confirmació. Aquí és on es va iniciar el camí 
recorregut junt amb en Bosco, rector d’una quarantena d’anys, que aleshores, 
amb el seu carisma particular, amb els dons especials que Déu li havia con-
ferit, estava compromès amb aquella comunitat parroquial de Ferreries.

El destí o el camí que Déu havia elegit per a mi em va portar a formar 
família a Ciutadella i a formar part de la comunitat parroquial de Sant Esteve, 
d’on l’any 2002 és nomenat rector en Bosco. Deu anys després ens tornam 
retrobar i reprenem el camí iniciat, passant a ser la secretària del Consell Par-
roquial, tasca que des de llavors estic portant a terme.

Durant tots aquest anys, que ja en són 17, he pogut viure i compartir 
tants moments de vivències, experiències, converses de temes diversos,... però 
el que tal vegada més m’ apropa i ens uneix en el més profund, és compartir 
la mateixa dèria i inquietud per l’educació dels infants i joves de la nostra 
comunitat, del nostre poble.

És constant en les seves homilies, en les seves xerrades amb famílies, 
en converses informals,... insistir incansablement en la necessitat, sobretot per 
part de pares i educadors, d›acompanyar, de fer costat, d›escoltar, de guiar, de 
caminar al costat dels infants i joves en favor de la seva educació i maduració 
personal. Segons explica sempre, només des d›aquesta dimensió de 
l›acompanyament és possible descobrir la bellesa de la maternitat, de la 
paternitat, de l›educació, de l›entrega generosa i també d›aquella comprensió 
que sap fer-se càrrec de la situació que viu qualsevol filla o fill, infant o jove. 
Perquè en el creixement cap a la maduresa necessitam la mediació de persones 
referents, valuoses, que influeixen perquè infants i joves puguin esdevenir 
persones capaces de prendre decisions veritablement lliures i responsables. 
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Ens eduquen les persones que estimam i ens estimen. Un educador ha d›estar 
sempre disposat a viure aquest acompanyament, aquesta bellesa de l’amistat, 
de l’entrega, de la presència i de la generositat.

Des de la meva experiència personal com a professional del món edu-
catiu i des del contacte i relació diària amb infants i famílies, no puc més que 
compartir que un educador ha de tenir ganes d’acompanyar en el procés de 
maduresa i de creixement personal, però com a creient, i guiats per en Bosco, 
crec fermament que hem de fer present una educació cristiana que anuncia 
Jesucrist, que apropa l’Església als infants, l’introdueix a la litúrgia i que 
l’acompanya també en la maduració personal de la fe.

Antònia Carbonell Llabrés. 
Catequista de la Parròquia de Sant Esteve. 

Directora CEIP Mare de Déu del Toro – Ciutadella
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JOAN BOSCO FANER, UN HOME DE DÉU

Fer un esbós de la trajectòria humana, professional, apostòlica, literà-
ria del meu bon amic Joan Bosco Faner me resulta difícil, sobretot en no tenir 
a l’abast tota l’activitat cultural, literària, poètica i articulista que ha desenvo-
lupat durant tots els darrers anys. Unes tasques que s’han de sumar a l’activi-
tat acadèmica realitzada als instituts de Secundària de Ciutadella de Menorca.

La publicació de diferents llibres a l’entitat cultural Granada Costa, 
l’ha fet mereixedor del Premi d’Humanitats del Projecte Nacional de Cultura 
en reconeixement a la seva obra, un premi que ha sorprès al mateix autor.

Després de consultar atentament alguns llibres i articles, publicats en 
diferents mitjans, tant literaris com de divulgació, identifiquen el nostre amic 
Joan Bosco com un home de Déu. Si Crist va impartir les seves ensenyances 
a través de la paraula, únic medi de fer-se transmissor de la Bona Nova en el 
segle I, en Bosco ha elegit la paraula escrita, ja sigui a través d’un llibre, un 
poemari o un article publicat a les pàgines del nostre setmanari local que 
també li dona suport.

Així doncs, recollir tot el seu missatge evangèlic, social i humà que 
destil·la tota la seva obra en unes breus paraules, seria molt pretensiós per part 
meva. L’obra que Joan Bosco ha construït dia a dia, pas a pas, pàgina a pàgina 
no cap dintre d’un ou.

He seguit amb vertadera atenció els articles que va publicant setma-
nalment a la nostre revista local, i vos puc assegurar que tots ells són com el 
gra de blat que es llança sobre el cor de les persones que els llegeixen. Segur 
que d’ells fructificaran bons sentiments que en alguns moments donaran els 
seus fruits.

Des d’aquí vull transmetre la més afectuosa felicitació pel seu guardó, 
i de segur que la seva futura projecció social i apostòlica serà fecunda.

Jaume Sastre Moll
Ex Professor de la Universitat de les Illes Balears
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“EN BOSCO”: LA PERSONA Y EL PERSONAJE.

“En Bosco”, cura párroco que fue de Ferreries entre los años 1979-
2002 (23 años que marcaron la vida religiosa del pueblo), me ha pedido que 
haga una reflexión por escrito sobre su persona y apostolado. No caeré en la 
tentación de decir que “pase de mí este cáliz”. Lo hago con gusto y gratitud. 
Es más, no supone para mí transitar por ningún calvario.

Sí debo confesar que he tenido que poner en marcha mis recuerdos, 
como creyente, de su paso por Ferreries, llegando a la conclusión de que estos 
son pocos – pues me encontraba en plena y exclusiva actividad política-, pero 
profundos. De él siempre me interesó “la persona”, más que “el personaje”; y 
a ello me voy a ceñir; a la persona.

“En Bosco” tomó la decisión de entregar su vida y espíritu a sus her-
manos en Jesucristo, sin importarle el origen de cuna, patria o creencia. Él es 
un convencido de que el único camino para llegar a entender el mensaje de 
Cristo es el que va del hombre terrenal y pecador, al Dios hecho hombre; por 
tanto terrenal también. Siempre lo he visto en lucha permanente entre hacer 
viable la armonía del espíritu, con la realidad cambiante de los tiempos; sin 
necesidad de renunciar a lo más sagrado de todo discípulo de Jesús: el amor a 
los demás sin límite.

No me cabe duda que su fidelidad a las enseñanzas del Maestro – no 
desde el punto de vista místico, que también- ha sido y sigue siendo su única 
guía de comportamiento, por mucho que en algunas ocasiones le haya podido 
acarrear críticas de propios y extraños. Son precisamente estas enseñanzas del 
Evangelio, adaptadas en todo momento al tiempo que le toca vivir, lo que 
marca su hoja de ruta. Basta con adentrarse en su prolífero, profundo, y a la 
vez asequible producción literaria de reflexión y pensamiento cristiano para 
comprobarlo.

Ni que decir tiene que su espíritu sigue presente en Ferreries y su vida 
sigue ofreciendo un estilo ejemplar de entender las relaciones entre sus seme-
jantes; tanto que su ejemplo sirve de fuente de inspiración para aquellos que 
quieran hacer de su existencia un acto de servicio a los demás; sean empresarios, 
trabajadores, de profesión liberal, educadores, religiosos y religiosas, políticos, 
médicos... Y es que, en su pensamiento abierto al mundo habita el más noble 
afán de ser útil a los demás; y su conducta se define por su autenticidad.
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Desde que se entregó voluntariamente a predicar el mensaje de Jesús, 
aceptó la difícil misión de iluminar los corazones de todos sus “conciudada-
nos”, creyentes y no creyentes. En definitiva he visto, y sigo viendo, en él a la 
persona que es capaz de combinar armonía espiritual -con sus lógicas contra-
dicciones internas-; inteligencia sabia –sin vanidad como dirían los clásicos-; 
cordialidad sincera y espontánea -nada deficción-; y mucha, mucha humani-
dad.

Y es que ya se sabe; “Fray ejemplo es el mejor predicador”, y tú 
“Bosco” eres un ejemplo de buen predicador.

Joan Huguet Rotger
Ex President del Consell Insular de Menorca
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ARRIBA L’HORA DE RECOLLIR LA CONCÒRDIA 
SEMBRADA 

Unes petjades que no s’esborren es van trobant en els carrers quan un 
passeja per Ferreries. Un solatge amarat de riques i profundes vivències per-
sisteix com a pòsit ple de bons records que romanen la memòria de la nostra 
gent. Ferreries va comptar a partir de 1979 i fins al 2002 amb un vesí ben 
significatiu, autor d’aquestes petjades i creador d’aquest pòsit especial, que 
residia al Pla de l’Església, núm. 7, la rectoria de la parròquia de Sant Barto-
meu, una casa de les més polides del nostre poble, del qual en va ser rector 
durant 23 anys.

Una persona que es deixava veure i escoltar, amb una personalitat 
decidida i amb elevada capacitat de persuasió i de seducció, en Bosco es va 
fer ben present, no tan sols en el dia a dia de la vida parroquial, sinó també en 
la vida civil de la ciutadania. Es va fer estimar a mesura que estimava les 
persones, parroquianes o no. I també va estimar el poble en el seu conjunt, 
com així ho va expressar en el poema Estim Ferreries (Hores d’hàlit, 1991).

La nostra relació començà quan ell aterrà a Ferreries. La parròquia va 
ser el primer nexe d’unió i amb posterioritat ho va ser el centre educatiu Sant 
Francesc d’Assís, del qual ell era el representant de la titularitat, el bisbat, i jo 
era mestre. Igualment, aquests lligams també es van estendre fins abastar tot 
tipus de temàtiques socials i polítiques a partir de l’any 1995 quan a través de 
diferents regidories vaig entrar a formar part del consistori de l’Ajuntament.

Teòleg i pedagog, a part de les seves responsabilitats vocacionals sa-
cerdotals lligades a una parròquia, sempre ha estat afeccionat a la paraula, 
paraula parlada i paraula escrita. I ho manifest d’aquesta manera perquè en 
Bosco per una banda sempre ha estat molt xerrador i domina amb sobrada 
destresa la tècnica i l’art de la conversa i per l’altra li agrada compartir el que 
pensa i reflexiona a través de la poesia i la literatura en general. Amb un bon 
grapat de llibres, escrits amb un llenguatge profund i transcendental, inspirats 
en Déu i també en els sentiments i les emocions que traspuen tota relació hu-
mana, confegits molts d’ells amb la bellesa de la rima poètica i d’altres amb 
una prosa reflexiva i compromesa, comparteix el que és i sent, despullant-se 
de la seva intimitat de manera radical i despresa, alhora que ens exhorta sem-
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pre a tenir cura del nostre món interior i a mantenir una estreta i mística rela-
ció amb la natura, amb les persones i amb el seu Creador.

Tot i haver deixat ja fa estona una relació constant i continuada, moti-
vat per viure en pobles diferents i per unes ocupacions molt absorbents tant de 
part d’un com de l’altre, juntament amb la meva esposa roman amb ell, al llarg 
del temps i de manera incondicional, una amistat sincera i afectuosa. Aquesta 
estimació potser no em deixa ser imparcial en la valoració que en faig de la 
seva persona i de la seva obra literària, però ben estèril seria l’esforç d’allu-
nyar-nos dels nostres sentiments intrínsecs a la nostra condició humana.

Sí, em declar interessat i objectivament subjectiu. Altrament, no se’m 
demana en aquest context una anàlisi empírica amb dades necessàriament 
fredes i tangibles a la recerca de la veritat absoluta. La meva pròpia veritat, 
sempre relativa i que es desprèn d’una valoració parcial, és la que fa manifes-
tar-me eternament agraït de la persona, del capellà, de l’escriptor, de l’amic 
Joan Bosco Faner Bagur i em fa sentir orgullós del seu merescut reconeixe-
ment. L’estima que amb llenguatge poètic declarà al nostre poble crec que puc 
afirmar que és del tot corresposta de part de la comunitat de Ferreries.

Gràcies, enhorabona i una forta abraçada!

Josep Carreres Coll
Ex Batle de Ferreries
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ESTIMAT BOSCO:

Quan he sabut que t’havien atorgat el premi Humanitats de la Concòrdia 
per part de l’entitat cultural Granada Costa, he cregut un deure, si més no, de do-
nar-te l’enhorabona. Són molts anys d’amistat i moltes vivències compartides.

Així com et conec, estic segur que en aquests moments et deus dema-
nar sincerament quins mèrits t’han fet arribar a aquest reconeixement. Sempre 
podem pensar que hi ha algú amb més mereixement que nosaltres. I possible-
ment és ben cert. Així i tot jo remarcaria alguns motius que poden haver tingut 
en compte els qui t’han proposat per aquest guardó: Tot i les mancances hu-
manes, has estat sempre fidel  a la fe del baptisme i a la vocació sacerdotal. 
En són testimoni el teu pas per les parròquies d’Alaior, Ferreries, Sant Esteve. 
També durant  38 anys has viscut en distints llocs participant en l’ensenya-
ment de fillets i joves, com també has estat acompanyant els seminaristes en 
el seu procés formatiu cap el ministeri sacerdotal. Ets una persona exigent, 
però comences per ser-ho amb tu mateix. Ets amic dels teus amics, i respec-
tuós amb els qui no ho són tant. “No he volgut rompre amb ningú mai”, em 
digueres una vegada. No t’has tancat en tu mateix i sempre has volgut com-
partir el que penses i els valors que defenses ja sigui en xerrades, homilies, o 
en un cúmul de publicacions. No sé si tot això és suficient per aquesta distin-
ció, però  ben segur que si que és testimoni d’una vida plena i entregada.

Tot i que les nostres vides han seguit trajectòries una mica diferents, 
no puc deixar de recordar moments  intensos que hem compartit i que d’una 
manera o altra han marcat les nostres trajectòries. Aquell seminari dels anys 
seixanta, que molt prest ens va semblar una mica encarcarat, però que va su-
posar un fonament per a les nostres vides: una educació humanista, el gust per 
la lectura, l’amor a la llengua i a la terra, el plaer de la música...

Després va venir l’experiència, per a mi inoblidable, de l’estada al pis 
del carrer Álmez  de Palma, mentre resseguíem estudis de teologia al seminari 
mallorquí. Vosaltres, els del teu curs només hi vareu fer un any, nosaltres n’hi 
férem tres.

Van ser uns anys de compartir-ho tot, bens materials, feines de casa, 
experiències noves, relacions personals, i un primer interès i neguit per un 
canvi polític al nostre país.

Ens retrobàrem alguns anys després, quan jo, acabats els estudis de 
teologia a Barcelona, vaig tornar a Menorca. M’encomanaren  donar classes 
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de religió a l’Institut de Maó. Allà ja hi eres tu, i record molt bé com em vas 
facilitar l’accés a aquest món de l’ensenyament amb el teu coneixement i la 
teva experiència. En algun moment sé que vaig pensar si en la facilitat en que 
t’hi movies i tenia res a veure el món dels salesians en que vas créixer quan 
eres petit i al que la teva família hi estava tant vinculada.

Després les nostres vides van prendre camins diferents. El nostre con-
tacte no ha estat tant assidu, però crec que sempre ens hem alegrat quan ens 
hem trobat i hem compartit una conversa amigable i sincera de bons  amics.

Bosco, enhorabona altra vegada. Vull pensar que aquest premi serà un 
estímul per seguir, amb més coratgesi cal, en el projecte de la teva vida. I des 
de la responsabilitat que ara se m’ha encomanat, et demanaria, ja ho fas, que 
cada dia més posis al centre de la teva vida, els petits, els més pobres, els qui 
més ens necessiten, els qui han de marxar de la seva terra.

Una abraçada ben forta.

  Gabriel Pons Olives
Director de Càritas Diocesana de Menorca
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EL PREVERE QUE SAP ESCOLTAR, LLEGIR I 
ESCRIURE

Josep Pons Fraga (*)

“El meu balanç, la meva convicció i el meu aprenentatge consisteixen 
en què l’única cosa que importa a la vida és estimar, és viure i educar-te a tu 
mateix a favor dels altres”,  respon Mn. Bosco Faner al professor i poeta 
Diego Sabiote en una entrevista publicada en setembre del 2018.

En la plenitud dels 70 anys -bona salut i llargues passejades amb bici-
cleta- el rector de la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella i del Seminari 
Diocesà de Menorca continua una trajectòria vital en la que exerceix, ben 
conscient i il·lusiona’t, la seva ferma vocació de compromís amb l’Evangeli i 
el ministeri sacerdotal.

Lector incansable, format en les obres dels clàssics, troba inspiració 
fecunda en la font espiritual dels salms, que interpreta i proclama amb clar 
discerniment entre el bé i el mal, sense por, quan l’Església catòlica torna a 
ser qüestionada i perseguida.

Comparteix llinatge, Mn. Faner, tot i que no hi ha vincle familiar, amb 
l’escriptor menorquí més feiner i guardonat, Pau Faner. El nostre amic prevere 
és autor d’una diversa i extensa obra literària, tota vegada que ja ha publicat 
18 llibres. Va començar fa trenta anys amb “Rebrots d’arrels centenàries. Par-
ròquia de Ferreries, 1301-1989”, on explica la història i els fets més rellevants 
de la parròquia de Sant Bartomeu. El darrer, “Cartes noves, joves, velles. 
Sants Pares, s. I-II” (novembre 2018), ens acosta al coneixement dels escrits 
dels pares apostòlics durant els segles I i II mitjançant la correspondència 
entre Mossèn Joan Arnau Alzina [Mn. Bosco Faner] i la seva neboda Clara 
MarquèsArnau [Clara Fullana Faner].

Home d’Església, inquiet i prudent, home d’Església conegut i respec-
tat, i home que viu el batec del poble, amb tasca pastoral a les parròquies de 
Santa Eulàlia d’Alaior, 23 anys a Sant Bartomeu de Ferreries, i 17 al front de 
Sant Esteve de Ciutadella, Mn. Faner és una persona polifacètica. Inquiet i 
emprenedor, però alhora prudent i reflexiu, que rebutja la mediocritat i busca 
l’excel·lència en l’oració, la recerca de l’espiritualitat i, fins tot, l’ascetisme.
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Home. Capellà. Ciutadellenc i ferrerienc. Menorquí. Rector. Professor. 
Escriptor. Poeta. Santjoaner i caixer capellà de Ciutadella i de Ferreries. Degà 
del Col·legi de Consultors de la diòcesi i membre del Consell del Presbiteri. 
Sap escoltar i escriure. Creador de pau i de somriures que estima i viu a favor 
dels altres. Autor d’encertades homilies balsàmiques -en realitat, poemes es-
pirituals- que acompanyen i omplen de bonança i serenor el cor trencat de 
famílies i amics a les misses exequials, les més difícils. Homilies proclamades 
amb sentiment que cal recuperar i ordenar, i que esdevindran la pròxima pu-
blicació. Invitació a la pregària. Pensador i filòsof que troba en la pregària, 
entesa com a diàleg fecund, les respostes a quin és el sentit i el contingut de 
la vida; també a com fer front als moments de dubte i defalliment, i superar 
tot allò dolent que ens envolta, ens colpeix i ens interpel·là. I ho fa amb llibres 
de fonda espiritualitat, amarada d’una opció total per Déu, que esdevenen una 
invitació amable a pregar per a la pau i el bé. Tal com ens ensenyen, sense 
exigències ni imposicions, les religioses del convent de Santa Clara, al cor 
urbà de la seu episcopal del bisbe Sever.

En Bosco -com li agrada de ser tractat- sap que en els moments de 
major dificultat, de silencis i incerteses hi trobam a Déu nostre Senyor, sempre 
inabastable, que en sap més que noltros.

“El blanc de la pau
és l’estel de Déu,
és mirall de llum,
és missatger,
àngel beneït”.

Ho escriu a “Ressò de silencis” (Claret, 2004), un llibre de poemes 
que, segons Diego Dubón, “són d’un calat quasi místic, amb clares ressonàn-
cies de Sant Joan de la Creu”.

L’abraçada fraterna
Teòleg, llicenciat en Teologia per la Facultat de Barcelona (secció de 

Sant Francesc de Borja), va rebre l’ordenació sacerdotal el setembre de 1972, 
junt amb Mons. Sebastià Taltavull, avui bisbe de Mallorca, amb qui ha conreat 
una intensa relació de complicitats i de referències compartides. Per aquest 
motiu va ser padrí de l’ordenació episcopal de Mons. Taltavull. L’abraçada 
fraterna dels dos preveres ciutadellencs aquell matí del març de 2009 a la 
Catedral de Barcelona feia innecessària les paraules. Tots els anys i les vivèn-
cies viscudes es van condensar en aquella mostra d’afecte que els va traslladar 
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37 anys enrere, ambdós allargats a l’altar de la Catedral de Ciutadella davant 
el bisbe Mons. Miquel Moncadas, en la seva ordenació com a preveres.

Cursà estudis de Ciències de l’Educació a Roma i de Pedagogia a 
Palma, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de les Illes Balears 
(1982), ha desenvolupat la seva tasca docent com a professor de Religió, Llatí, 
Francès, Filosofia i Teologia, que ha duit a terme a instituts de Secundària i de 
FP i al Seminari Diocesà. Delegat Diocesà d’Ensenyança amb 38 anys de 
dedicació a l’aprenentatge i la formació de centenars d’adolescents menor-
quins que tenen ben present el record viu de les seves classes lluminoses i 
engrescadores. Una família de tretze membres: els pares, s’àvia i deu germans. 
Una casa on es practicava la fe amb naturalitat des de petits, que creien en 
l’Evangeli i el vivien. Després, al Col·legí Salesià van aprendre els valors de 
la fe i del servei als altres. Dos germans preveres: en Bosco i en Joan, de l’obra 
salesiana.

“El meu record agraït
és primer pels pares.
Els dos m’han conduït
a pregar, des de petit,
amb germans i germanes,
just quan eixia el matí”
(“Hores d’hàlit”. 1991)

Del Seminari al sacerdoci
Bosco Faner entrà al Seminari de Ciutadella el 1959. Al front de la 

diòcesi, el bisbe Bartomeu Pascual Marroig, que en Bosco observava amb 
temor: “semblava d’un altre món”. Dels catorze adolescents menorquins que 
van començar aquell any els estudis eclesiàstics, cinc van rebre l’ordenació 
sacerdotal: el qui avui és bisbe de Mallorca, Mons. Taltavull; Berto Vidal, 
Joan F. Huguet, el pare Manolo Bonet i el fill den Joan Faner Pons i n’Espe-
rança Bagur Arnau. Un grup de catorze al·lots que s’obrien a la vida, definits 
per Miquel Anglada com “los admirables niños del Congrés Eucarístic”, que 
s’havia celebrat el 1958.

Fortament influïts pel Concili Vaticà II, propugnaven una nova Esglé-
sia immersa en l’entorn més pròxim; el compromís, radical i generós, lluny de 
superficialitats, de l’Evangeli amb la realitat social; i el convenciment ètic i 
eclesial de lluitar per la llibertat perquè cada persona tingués l’oportunitat 
d’expressar les seves idees, els seus sentiments, també els seus anhels i te-
mors.

Eren els anys en què acabava el franquisme i Espanya havia d’iniciar 
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el gran canvi polític i social per a la transició des d’un règim autoritari a un 
nou espai cívic i democràtic de drets i llibertats. Molta tensió, amb una Esglé-
sia qüestionada, trasbalsada i criticada. El cardenal Vicente Enrique y Taran-
cón i el bisbe Miquel Moncadas Noguera enmig d’aquells conflictes colpidors. 
Res no va ser fàcil. I en aquest context cal situar la data del 30 d’agost d’1975. 
Quan hi mancaven tres mesos per a la mort del
general Franco una homilia d’en Bosco Faner va motivar una injusta sanció 
de 300.000 pessetes, que avui serien milers d’euros. Una quantitat inassumi-
ble. Aquella homilia arrancava amb aquesta reflexió: “Si Crist s’encarna, si 
Crist es fa persona, el que fa referència a les persones fa referència a Crist; el 
que és problemàtica humana és problemàtica cristiana”. La sentència condem-
natòria va atribuir al jove prevere una frase que ni havia pronunciat ni respo-
nia al seu pensament. Els fets, que van tenir un gran impacte a les acaballes 
de la Menorca franquista, van permetre conèixer qui eren els autèntics amics 
i també la gran qualitat humana de tres persones decisives en aquells anys 
complicats: el bisbe Moncadas; el vicari general, Rafel M.ª Oleo; i, sobretot, 
el seu pare, Joan Faner, un home de dretes de tota la vida que va donar una 
gran lliçó de fermesa i dignitat, més enllà de l’afecte del pare al fill: “si no has 
dit aquestes paraules, no has de pagar”.

Bosco Faner va aturar la recollida dels qui, anònimament i espontàni-
ament, volien ajudar a pagar aquella quantitat excessiva; i després va arribar 
l’amnistia, comunicada personalment pel governador civil de Balears. Una 
decisió que falsejava la realitat del que havia succeït, que indignà i entristí a 
Faner. Una altre lliçó sobre algunes misèries de la condició humana i la ma-
nipulació de la política quan no serveix als interessos generals.

Poesia i experiència mística
Bosco Faner segueix avui, perseverant, en la seva doble tasca i inqui-

etuds: sacerdotal i literària; capellà i escriptor poeta. Reflexiona en veu alta 
sobre allò que fa, que descobreix i experimenta. Perquè, assenyala, una vida 
humana sense reflexió perd el seu sentit. “Tots som fruit d’un gran misteri, 
que només s’expressa mitjançant metàfores, sentiments i poesia. El poeta 
sempre transmet una experiència mística”, afirma.

I quan Diego Sabiote li demana que seleccioni un llibre, d’entre tots 
els que ha escrit, diu que és quelcom impossible. Cada obra, com cada fill, té 
un origen i una vivència concreta. I tot, en cadascun d’ells, és important i di-
vers.

Bosco Faner, el capellà compromès, ens explica el valor i la vigència 
de l’Evangeli mitjançant una obra literària cada vegada més extensa i reeixida. 
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“Cridat” al sacerdoci, vocació de servei als altres, recorda cada dia aquella 
frase: “Si no tenc esperança no som cristià”. Transmet, convençut, un missatge 
definitiu davant la secularització i el laïcisme: els cristians hem de viure la 
nostra fe amb més convicció i passió. Des del valor de les benaurances, el 
silenci, la meditació i la cooperació amb els laics.

Gràcies, Bosco, per no defallir. Gràcies pel teu compromís i el teu 
exemple.

(*) Periodista. Editor del Diari MENORCA
 i conseller d’Editorial Menorca
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PERSONA DE FIRMES CONVICCIONES

Llevaba yo dos años en el Seminario cuando nombraron al Rvdo. D. 
Bosco Rector de este, y desde entonces se cruzaron nuestros caminos.
 Nada más conocerlo me di cuenta de estar ante una persona de firmes 
convicciones que, con el tiempo, verifiqué sin doblez alguna las llevaba a la 
vida. Pero esa firmeza y entereza de ideas, fe i vida, no impide en absoluto 
que sea una persona dialogante, afable, alegre y acogedora, y es precisamente 
en esta conjunción de virtudes donde encuentro su grandeza.
 Compartí muchos ratos y vivencias con el Rvdo. D. Bosco, al ser 
nombrado vicario parroquial y formador del Seminario junto a él, con quién 
corroboro se puede hablar de cualquier tema, encontrando siempre amabili-
dad y lucidez, junto con una alegría que envuelve a su persona.
 Soy testigo de como afronta las situaciones, viéndonos, en alguna 
ocasión, ante retos y problemas que sorteó con la habilidad propia de per-
sonas inteligentes, encontrando siempre en su trato una delicadeza y alegría, 
virtudes que tiene asumidas y siempre han conseguido hacerme sentir a gusto 
a su lado.
 Más allá de su ciencia y honestidad, encuentro en él una virtud más 
escasa y difícil de dominar en la vida, el ser conciliador, posiblemente debido 
a la capacidad de dominar la ciencia que estudia a la persona. 
 En definitiva, es de aquellas personas que atrae y buscas su compañía, 
y eso, a mi modo de entender la vida, valida todas sus virtudes.

Joan Tutzó Sans, 
Presbítero de Menorca
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EL SACERDOTE QUE, EN ALGUNOS MOMENTOS DE 
MI VIDA, HA SIDO PARTE DE MÍ 

Sin grandes esfuerzos de memoria, conservo muchos recuerdos perso-
nales que me vinculen a la persona de Bosco Faner, a quien profeso una amis-
tad que viene de lejos. Para mí, no es un únicamente alguien que perteneció 
a la comunidad parroquial de Alaior, mi ciudad de nacimiento: también es un 
viejo amigo de los años juveniles que se ha prolongado en el tiempo.

Bosco Faner, tras su reciente ordenación sacerdotal, fue destinado 
como vicario a la parroquia de Santa Eulalia de Alaior, donde yo nací. Enton-
ces mi domicilio paterno se encontraba muy cerca de la iglesia, al final de la 
calle del Paborde Doctor Martí, que popularmente llamábamos Carrer Menor. 
Siendo como éramos una familia creyente, fue fácil entrar en contacto con el 
nuevo miembro de la comunidad eclesial, de la que también formaban parte 
los sacerdotes Pere Comella y Antoni Sintes, fallecido éste, por cierto, hace 
muy pocas semanas.

Más allá de los contenidos, digamos, parroquiales y de celebraciones 
litúrgicas, muy pronto entré en contacto con el recién llegado. Lo hice por 
causas estudiantiles. Mis años finales del bachillerato mantienen desde enton-
ces una deuda feliz e impagable con su persona. Me explico.

En el instituto fui alumno de Filosofía del Sr. Calderón, que vivía apa-
sionadamente su asignatura. Una de las maneras constantes de intentar trans-
mitirnos su pasión era encargándonos comentarios de texto, a partir de alguna 
proposición de los grandes autores de la filosofía. Para mí, aquellos deberes 
me suponían poco menos que una purga, porque nunca mi mentalidad se ha 
acomodado a las especulaciones ni a las prolijas disertaciones. Para mi suer-
te, encontré a un culto asesor para mis tareas escolares en la persona del aún 
veinteañero sacerdote. Hasta tal punto llegó la colaboración, que Bosco Faner 
acabó redactándome íntegramente los comentarios que me eran requeridos. A 
final de curso, yo aprobé la asignatura con cierto aplauso del Sr. Calderón y, a 
la vez, forjé una amistad profunda, constante y leal con mi mentor filosófico.

En todo caso, yo, entonces, recibí unas inequívocas señales de la cali-
dad literaria y de la destreza de pluma con la que ya daba síntomas de mane-
jarse. Me atrevo a afirmar, pues, que su ascendente carrera en las letras y los 
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diversos reconocimientos que ha acumulado después le vienen de las etapas 
más jóvenes de su biografía, ya en sus primeros años parroquiales, doy fe de 
ello en primera persona.

Enseguida, aquellas primeras relaciones entre nosotros se vieron con-
firmadas en otros campos. Uno de ellos muy significativo sucedió cuando 
fue propuesto para ocupar el cargo de Caixer Capellà de las fiestas de San 
Lorenzo, de Alaior. Existe la costumbre secular en mi pueblo -y en general 
en Menorca- de celebrar las fiestas populares, o patronales en otros casos, 
con diversos espectáculos de carácter ecuestre. Una galería de figuras que 
representan a los estamentos sociales antiguos forman una cabalgata. Todo 
ello, claro, supone que las personas llamadas a formarla han de saber montar 
a caballo. Pero, ay, Bosco Faner, cuando fue propuesto, no se había instruido 
todavía en el arte de la doma y la monta. Dominaba perfectamente a Platón y 
a Aristóteles, pero desconocía completamente el arte ecuestre: no manejaba 
tiendas ni espuelas ni nada parecido, y apenas era diestro para subirse a los 
lomos de un caballo bravo de sangre caliente.

Con gran deseo de serle útil, creo poder decir que fui su primer ins-
tructor. Con mi hermano Fernando y otros colaboradores, Bosco Faner se 
adiestró conmigo, hasta el punto que, pasando los años, llegaría a ser una 
expertísima «capellana» de las fiestas menorquinas, incluidas las de su esti-
madísima ciudad de nacimiento: Ciutadella, donde la función eclesiástica en 
el seno de la Junta de Caixers le ha cabido en suerte poderla ostentar varios 
bienios. No obstante, aún se me hiela el corazón al recordar un accidente que 
acabó, felizmente, en nada...

Las primeras prácticas solíamos hacerlas en una pequeña propiedad 
rural, cercana a Alaior, llamada Estància d’en Mora. Cierto día, el caballo se 
asustó, a causa de la agitación a la que lo sometíamos los que estábamos pie 
a tierra, con la finalidad de que tanto él como la montura, se acostumbraran 
a la jarana (al «jaleo») a la que es sometida la cabalgata durante los días de 
fiesta. Dios estuvo de nuestro lado aquel día, que pudo habernos hecho llorar 
a todos. El caballo, espantado sobre sus dos patas traseras, provocó la caída 
del jinete. Por muy poco no se hirió en la nuca contra unas viejas bebedoras 
de piedra. Sin embargo, su estreno los días de San Lorenzo de entonces fue un 
éxito clamoroso: se exhibió con destreza y con mucha seguridad, montando 
un enérgico caballo alazán, joven y de grupas poderosas, de la finca de Son 
Mercer de Baix.

Semejantes experiencias, como cabe imaginar, fundieron con acero 
aquella amistad entre ambos. Hoy, nada conseguiría debilitarla, al menos por 
mi parte.
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Puesto que, a continuación de aquella etapa de Alaior, fue enviado a 
ampliar estudios a Roma, perdimos el contacto personal durante unos años. Y 
más aún cuando, al regresar a Menorca, él hubo de recibir nuevas funciones 
parroquiales fuera de mi pueblo.

Quiso la vida, no obstante, que una etapa de voluntariado a las mi-
siones en África nos volviera a reunir, codo con codo. Ambos vivimos la 
intensa experiencia de trabajar como cooperantes en Ghana durante un mes, 
adscritos en la misión de los Padres Blancos que allí dirigía el misionero P. 
Manolo Bonet. Bosco Faner como sacerdote y yo mismo como médico, nos 
entregamos a la ardua tarea de ayuda espiritual, material y médica de la de-
primida comunidad de indígenas de la zona de Binde. Ayudamos a montar un 
laboratorio de análisis clínicos, entre otras múltiples mejoras. En mi memoria 
está grabado a fuego aquel mes de penurias, de solidaridad y de cooperación 
que nos tocó vivir juntos desde finales de noviembre hasta unos días antes de 
la Navidad del año 1995.

Pero como la Medicina y la Religión son dos apostolados que siempre 
han caminado de la mano en la historia de la humanidad, de nuevo la salud de 
almas y la salud de cuerpos nos llamó a trabajar juntos. En mi caso, fue una 
segunda etapa de relación con Bosco Faner que me ha dejado profunda hue-
lla. En el año 2000, Roma me nombró médico forense para exhumar y avaluar 
los restos mortales del Pare Huguet, hoy felizmente elevado a los altares, tras 
su muerte martirial el verano de 1936, a punta de pistola del brigada Marqués, 
que, tras el 18 de Julio, se hizo con el control político y militar de la isla de 
Menorca: ¡Dios le haya perdonado su odio!

Puesto que, en aquellos días de mi actuación como forense, Bosco 
Faner ocupaba la titularidad de la parroquia de Sant Bartomeu, en Ferreries, 
en cuyo cementerio habían sido inhumados los restos de Joan Huguet, de 
nuevo se abrió entre nosotros otro capítulo de relación mutua. Con la ayuda 
del también sacerdote Sebastià Taltavull Anglada, en la actualidad obispo de 
Mallorca, de la enfermera Margarita Faner, de mi esposa Joana Quintana y la 
del propio Bosco Faner, desarrollamos la meticulosa tarea (en algunos mo-
mentos empañada de tristeza y de tragedia) de limpiar, analizar y clasificar los 
restos de aquel santo varón, muerto vilmente con apenas 23 años, al negarse a 
escupir sobre el crucifijo que le blandía fanáticamente el brigada en cuestión, 
en evidente estado etílico, a decir de los historiadores más documentados y 
objetivos sobre el sangriento suceso.

Es por esta suma de episodios, algunos muy sustantivos para mí, que 
siento una sólida amistad para con la persona de Bosco Faner. Sobre la base 
de nuestra común identidad de creyentes católicos, él y yo nos hemos forjado 
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en las páginas de la filosofía, hemos cabalgado a lomos de caballos de gran 
poder muscular, hemos cooperado en misiones africanas, para acabar conflu-
yendo en el sagrado encargo de evaluar con pruebas forenses la locura asesina 
que se cometió contra un joven sacerdote de Ferreries. ¿Podré pedir algo más, 
o algo más intenso, para confirmar mi amistad indisoluble con un sacerdote 
que, en muchos momentos de mi vida, es parte de mí mismo?

Dr. Francisco Luis Navas Casals
Presidente de la Junta Insular de Menorca

Vicepresidente 2º del COMIB
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ELOGI A LA VIDA
A Bosco Faner

M’agrada escriure de Bosco Faner. M’agrada per l’afecte que li tinc i 
especialment per què és una persona d’una gran humanitat. Amic de les coses 
senzilles i quotidianes, en Bosco és un confident, un referent i un amic per les 
persones que vivim a Ciutadella. De debat i diàleg serè en Bosco parla però, 
sobre tot, escolta... escolta des del respecte i la cordialitat, comprèn sense 
necessitat de que t’hagis d’explicar.

M’agraden les persones que parlen poc i diuen molt, les persones, com 
ell, que parlen poc i mouen muntanyes, les persones que fan des de l’estima, 
per quèestimar normalitza i difumina les diferències. Una estima que no pre-
tén amagar les dificultats ni les dissonàncies sinó que busca conviure amb 
elles, aprofundir-ne amb l’objectiu de convertir-les en reptes que transformin 
la nostra comunitat. Moltes vegades les oportunitats i els canvis vénen des de 
la diferència i la marginalitat i això en Bosco ho sap bé.

M’agrada escriure d’en Bosco Faner per què escriure d’ell és fer-ho 
d’espiritualitat i de comunitat. Ell sap ajuntar, recollir... ho sap fer amb sen-
sibilitat i bondat. De relacions personals obertes deixeu-me expressar que el 
considero un guia, el considero un company d’aquells que posen en valor 
la vida des de la transcendència, l’apropament i el calor de l’estima infinita, 
d’aquells que saben acompanyar fins el final.

En aquesta societat és un goig comptar amb persones que defugen 
de l’individualisme i es dediquen en cos i ànima a fer comunitat, per aquest 
motiu escric questes paraules des de la gratitud i amb la il·lusió i l’esperança 
que aquesta dedicació ens depara, sens dubte, un futur millor.

Pilar Carbonero,
Ex batllessa de Ciutadella, Menorca i Parlamentària de Balears
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BOSCO FANER, LA POESIA DE LA FE

La paraula vocació ens suggereix una crida individual, una veu que 
escoltem al nostre interior i que ens proposa el camí que decidim seguir al 
llarg de tota la nostra vida. Una missió amb la qual ens veiem identificats, 
compromesos i que dóna sentit al fet d’haver vingut a aquest món per a con-
viure amb els altres. Déu fa sentir la seva veu en els diferents moments de la 
història, i tant l’Antic com el Nou Testament estan plens d’experiències mís-
tiques que canvien i defineixen per sempre l’existència i les obres de diferents 
generacions de creients.

En Bosco va sentir aquesta crida ben prest, de molt jove, mogut per 
ambient familiar i social en el qual va créixer i, a partir d’aquell moment, es 
va veure encoratjat cap a la vida consagrada junt amb els seus amics del Se-
minari diocesà de Menorca. Una opció que va deixar petjada profunda, com a 
aquells apòstols dels temps de Jesús que ho varen abandonar tot per començar 
una vida nova. Ser capellà implica despreniment: deixar-ho tot per tal de se-
guir al Senyor i ajudar a construir el Regne de Déu a la terra. 

No tots van continuar per aquella senda iniciada a l’adolescència, 
però a tots van marcar aquells anys de formació i companyerisme. També 
havia rebut una educació religiosa al col·legi dels Salesians, a una societat de 
postguerra, amb tantes ferides encara obertes per l’odi i la destrucció sense 
mesura. A l’ambient es respirava una devoció que impregnava tot el poble. 
Eren moments on els records amargs de la Guerra Civil encara sagnaven i 
les cicatrius que havien deixat eren ben visibles entre la gent del poble, on 
tothom es coneixia. La reconciliació no era llavors més que un somni utòpic 
i llunyà. No només va acceptar aquesta convidada de cara al futur, també ara 
es dedica a la recerca i al foment de noves vocacions i a preparar nous ca-
pellans al Seminari. El cristianisme està format per deixebles i seguidors de 
Jesús: de la seva vida i, sobretot, de la seva obra. “Si tingués tanta fe que fos 
capaç de moure les muntanyes, però no estimés, no seria res” diu Sant Pau als 
Corintis. Un missatge universal que transforma i dóna sentit a la vida humana 
gràcies als manaments de l’amor i la misericòrdia. A través dels segles i de 
les vicissituds històriques, hi ha construccions humanes que resisteixen el pas 
del temps. Només les pot mantenir en peu l’esperit. La importància de créixer 
en un entorn familiar, fraternal, i en una comunitat on la vivència religiosa 
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i el sentit de transcendència del catolicisme ho impregnaven tot, ajuden a 
entendre millor la trajectòria vital d’en Bosco fins avui. Les llavors d’aque-
lla família ciutadellenca, quan ell era un fillet, han donat fruit i han madurat 
caient a la terra ben llaurada.

Ciutadella és una ciutat on la tradició religiosa es manté especialment 
viva, associada de manera fidel a tots els moments de l’existència individual 
i col·lectiva: la vida, l’amor, la mort, però també la festa. Les festes de Sant 
Joan tenen un origen feudal vinculat a l’Obreria de Sant Joan Baptista i a 
l’ermita de Sant Joan de Missa, a vuit quilòmetres del casc urbà de la ciutat. 
El cavall és un component imprescindible de les celebracions, herència de 
quan els diferents estaments de la societat rural de llavonces es desplaçaven 
als llocs de celebració i de culte. 

En Bosco ha participat com a caixer capellà a moltes d’aquestes fes-
tes, tant a Ciutadella com a Ferreries, les dues rectories on ha fet més anys; i 
on són nombroses les amistats, vivències, lligams i records que ha anat atre-
sorant amb el temps. S’ha fet un més del poble per escampar la Paraula. Ha 
compartit penes i alegries. S’ha fet escriptor, s’ha fet poeta...

He rebut com ell, una educació religiosa pròpia de la postguerra i, més 
tard, del final de la dictadura. Moments influïts pel Concili Vaticà II, que va vo-
ler ser una posada al dia de l’Església (aggiornamento) davant de les transfor-
macions vertiginoses que anava produint la modernitat: la secularització crei-
xent de la segona meitat del segle XX al nostre entorn i el consumisme ferotge 
que tantes coses ha pervertit. Un procés de secularització que encara segueix i 
que ens fa perdre moltes vegades de vista les arrels de les que bevem i que ens 
han nodrit al llarg dels anys i dels segles. També avui sentim la mateixa neces-
sitat de donar resposta a necessitats i sensibilitats actuals, amb un llenguatge 
que arribi a tothom, davant la realitat tangible del sofriment, de la pobresa, de la 
buidor materialista que nega la dignitat humana. Ho hem de fer sense desvirtuar 
ni deixar de banda l’essencial del missatge de l’Evangeli. Les paràboles poden 
ser perfectament escoltades amb les orelles d’avui. Tasca complexa i difícil de-
gut als vertiginosos canvis d’aquest començament de segle XXI, on sembla que 
la fe i les tradicions viuen a contracorrent. En aquest món global campen al seu 
aire: l’odi, l’egoisme o la simple indiferència. Mig adormits com estem pel po-
der  dels mitjans que manegen els nous poderosos. El Bosco professor de Reli-
gió a l’Institut, el rector de Ferreries o de Sant Esteve a Ciutadella, el delegat de 
l’Àrea de l’Anunci de la diòcesi de Menorca… diferents facetes d’una mateixa 
persona alegre, inquieta i planera, que viu amb passió la seva fe, que manté viva 
la flama d’aquella primera resposta al crit de l’Evangeli, acompanyat de Santa 
María, mare que ens escolta, tranquil·litza i acull.
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Ha viscut relleus de Papes i Bisbes. L’Església que s’adapta al nou 
temps sense deixar de preservar allò que resta i que no passa mai. Escoltar la 
paraula viva de Déu és aliment de l’ànima. Alegria del cor. Recerca constant 
de la pau, del bé i de la felicitat.

En Bosco ha escrit obres en prosa i poesia. Escriure pot ser una forma 
personal i comunitària de pregar. I els seus llibres ho son. Ell vol comunicar 
amb la bellesa de les paraules, amb la rima i el ritme que provoquen, una 
mena de música interior, la seva fe i el missatge de pau que es tradueix de 
manera visible en la vida cristiana. Vol expressar el que està més enllà de la 
raó, de la utilitat, de l’egoisme humà, aquell egoisme que ens empresona en-
tre les quatre parets del pecat i la supèrbia. En Bosco sap que estimar, és fer 
visible l’invisible.

Alejandro Rios Carreras
Psicòleg i Dtor. Secretariat Diocesà de la Família, Menorca



345

JOAN BOSCO FANER BAGUR

Qui és? 
Sentint el seu nom s’amunteguen a la meva ment imatges, records, 

idees, paraules... I fent un primer intent d’expressar-les seguint l’ordre, potser 
desordenat, que em brinda la pròpia memòria cognitiva i emocional, els con-
ceptes primers que afloren són aquests: SACERDOT, AMIC, MESTRE, 
ACOMPANYANT, RECTOR, FORMADOR, POETA, FILÒSOF, PENSA-
DOR, COMUNICADOR...

L’experiència personal de relació amb en Bosco em fa afirmar, sense 
cap tipus de dubte, que en primer lloc és una persona dedicada als altres, algú 
que dia a dia va donant el seu temps des de diversos serveis que viu amb total 
dedicació i alegria. Per tant, tot un testimoni de vida!

Com a tutor i acompanyant que va ser en els meus estudis de Ciències 
Religioses, tenc la satisfacció de recordar grans moments, intenses converses, 
discussions interessantíssimes i sempre un gran respecte com a teló de fons. 
Perquè, entre altres coses, m’atrevesc a afirmar que en Bosco és un expert en 
escoltar, cosa que no es pot dir de tothom, i aquest fet fa d’ell una persona 
pròxima, afable i familiar amb la qual pots arribar a aprofundir molt amb la 
naturalitat innata que el fa tan especial.

A banda d’això, en Bosco és una persona observadora, contemplativa, 
un mestre de reflexió, algú que no es conforma amb la primera paraula ni amb 
la primera impressió, sinó que va al fons de les coses i que des de la seva ac-
titud de persona orant ho passa tot pel sedàs de la pregària.  

També m’agradaria afegir que és un enamorat de Jesús i de Maria, de 
la Sagrada Escriptura i de les lectures de grans mestres espirituals com per 
exemple de Santa Teresa, de qui hem parlat en algunes ocasions.

Com a rector del seminari l’he vist sempre implicat i compromès de 
cor amb la formació de la joventut, sabent destacar de cada jove les seves 
fortaleses i virtuts, ajudant-los a créixer sempre un poc més.

Dins la parròquia em sembla que és qui ajuda a cohesionar força bé les 
diferents persones i grups, destacant amb una sensibilitat especial per les per-
sones i famílies més necessitades i amb una consciència molt clara la missió 
de Càritas en l’Església i la societat.
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Per acabar, vull expressar-li públicament la meva gratitud i el meu 
reconeixement per ser un sacerdot de mentalitat oberta i inclusiva, sensible a 
les necessitats de les persones més vulnerables, demostrant contínuament que 
creu en Déu i en les persones, i per tant algú que obre portes, tendeix ponts i 
dona oportunitats. 
Gràcies Bosco per ser qui ets, per ser com ets i per compartir-ho amb tanta 
gent!

M. Teresa Carreras Victory,  
Llicenciada en Pedagogia y Diplomada en Ciències Religioses. 
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EL FET D’ANAR A TREBALLAR DOS MESOS A 
MENORCA

A l’estiu del 1995, quan tenia 23 anys, jo havia acabat el cinquè curs 
de Teologia al Seminari de Mallorca, se’m va proposar que durant el juliol 
i agost anés a treballar a l’illa de Menorca, concretament a la ràdio COPE 
Menorca.

Ja havia treballat dos estius a COPE Mallorca, com a redactor d’infor-
matius, i aquest tercer estiu, tant al Director de l’emissora com al meu forma-
dor del Seminari els va semblar molt interessant que tingués una experiència 
a Menorca. El treball a la ràdio responia a una inquietud, quasi diria vocacio-
nal, que es va despertar a la meva adolescència per al món de la comunicació.

El fet d’anar a treballar dos mesos a Menorca suposava que hauria 
d’esser hostatjat a algun lloc, que em permetés cada dia poder anar a treballar 
a Ciutadella. Es va pensaren la possibilitat d’estar al Seminari de Menorca, 
però a l’estiu no hi havia seminaristes. I fou quan el rector del Seminari de 
Mallorca em va proposar que estès a Ferreries, amb el Sr. Bosco Faner. Ales-
hores ell era el rector de la parròquia i també molt amic del rector del semi-
nari. Per altra part, Ferreries és el poble més proper Ciutadella i era molt fàcil 
desplaçar-se cada matí a l’emissora.

I fou per aquest motiu que vaig conèixer en Bosco. Record que tot 
d’una me va acollir molt bé. Amb molta alegria i simpatia me va obrir les 
portes de casa seva. Va ser una acollida molt afectuosa, i alhora molt concreta: 
em va donar les claus de casa seva i em va presentar una família on em sug-
geria que anés a dinar cada dia. Gràcies a en Bosco poc a poc vaig anar conei-
xent moltes persones de Ferreries amb qui avui dia tenim una bella amistat, 
de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Maria, dels equips de
matrimonis que acompanyava Bosco, així com el seu nebot i la seva recent 
esposa amb qui som íntims amics d’aleshores ençà.

La relació amb en Bosco va ser genial. Me sentia acollit i acompanyat, 
però alhora ell me deixava molt lliure, me donava molta confiança, i això em 
va ajudar molt. Record moltes converses amb ell, passejades, moments de 
pregària i celebracions de l’eucaristia, visites a cases dels seus amics on me 
feien sentir un més de casa i de la parròquia, la visita als malalts, reunions 
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amb els seus familiars a la Farola... Quants de detalls que me permeteren 
conèixer de prop un bon pastor, un capellà molt estimat i que estimava molt. 
Jo també em vaig sentir molt estimat.

Potser un dels episodis més durs d’aquell estiu que va viure en Bosco 
fou la secularització d’un capellà jove que aleshores era vicari de Ferreries. 
Vaig veure i sentir com patia en Bosco per el capellà jove, per la parròquia i 
també per mi. En vam parlar llargament i per mi va ser molt impressionant 
sentir el sofriment de tot un poble i del seu company rector. Ja havia vis-
cut quan un company deixa el seminari; després d’aquell episodi he viscut i 
acompanyat altres companys capellans que han deixat el ministeri; però en 
aquell moment vaig viure molt prop del sofriment d’un germà capellà i d’una 
comunitat. Com agraesc aquesta experiència, i com record la manera d’afron-
tar-ho, viure-ho i acompanyar per part d’en Bosco.

Sens dubte en Bosco Faner ha estat i és un referent per a la meva vida 
com a capellà. Aquell estiu del 95, la seva proximitat i el seu afecte, el seu tes-
timoni enmig del poble, va marcar el meu itinerari formatiu. I que gran haver 
pogut continuar compartint aquesta bella experiència d’amistat que encetà-
rem aquell estiu entre un capellà amb molta experiència i un jove seminarista. 
Bosco, gràcies de cor per tant!

+ Toni Vadell i Ferrer
Bisbe auxiliar de Barcelona
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PER SORT HE POGUT COMPARTIR MOLTES 
XERRADES AMB ELL

Recordo perfectament quan vaig conèixer a en Bosco. La primera im-
pressió, no errada, va ser la de conèixer una persona absolutament autèntica, 
que em va fer sentir com si l’hagués conegut de tota la vida. La naturalitat 
amb la que en Bosco tracta tothom el fa destacar entre els qui exerceixen la 
seva mateixa vocació. Per sort, he pogut compartir moltes xerrades amb ell, 
sempre interessants però de tota mena. En Bosco té una capacitat d’adaptar-se 
a qualsevol registre i no li fa fàstics a cap tema de conversa, cosa que no tot-
hom pot dir.

Un dels temes que més he tractat amb ell per la meva feina és l’educa-
ció. “Educa qui desperta el gust de la reflexió”. Aquesta idea és una de les que 
més m’agraden del seu llibre Deixem de ser mediocres. Un títol també apro-
piat quan es vol provocar. Et preguntes: és que jo soc mediocre? I en aquest 
moment l’autor ja ha acomplert el seu objectiu. Un dels exercicis que més ens 
agrada fer amb en Bosco, és repassar l’etimologia de les paraules. Mediocre, 
per les seves arrels llatines, designa qui queda a meitat de les coses, qui no 
arriba a completar-se en cap sentit. Però no només com a resultat, sinó com a 
motor de vida. El conformisme es combat amb la provocació i provocar, en el 
bon sentit de la paraula, és un dels objectius dels qui eduquen. Si més no, això 
intentem els qui treballem i creiem en una universitat que eduqui en l’esperit 
crític.  Procurem forçar els alumnes a pensar, a sortir de la zona de confort 
i a plantejar-se noves idees i posar les pròpies sota certa pressió. Però si no 
volem ser professors mediocres també ho hem de fer nosaltres en el nostre dia 
a dia. I a això en Bosco sempre hi està disposat.

Poder parlar amb naturalitat de qualsevol tema malgrat hom tingui 
opinions diferents és un plaer que es va perdent. Avui en dia sembla que si un 
té una opinió formada, aquesta hagi de ser immutable i inalterable per altres 
visions. Tampoc és que tinguem massa temps d’aturar-nos a pensar. Discutir, 
reflexionar en el diàleg pausat i respectuós, posant damunt la taula tots els 
arguments, es fa cada vegada més complicat en un món que corre.

Amb en Bosco una té la sort de poder fer una parada durant una con-
versa mundana i endinsar-se una estona en un pla més profund que convida a 
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la reflexió. En Bosco ho fa fugint de qualsevol intent d’adoctrinament, s’inte-
ressa per l’opinió dels altres, que sovint escolta abans de dir la seva. Els qui 
el coneixem l’identifiquem per una de les seves preguntes preferides “què 
sents?”. I una altra podria ser “Ah si? Conta, conta, que m’interessa”. De 
qualsevol de les dues en seguirà una amplia conversa sobre una experiència o 
un tema que ens pugui servir per a transcendir.

Aquesta naturalitat per la que en Bosco destaca va lligada al mèrit de 
tenir, al mateix temps, la capacitat de reflexió i la capacitat de passar a un pla 
més col·loquial, de conya, de dobles sentits i d’humor fi. Amb en Bosco riem 
molt sobre coses ben mundanes també. Aquest plaer no seria possible sense 
la seva espontaneïtat. Respondre ràpid i sense filtres a una broma de manera 
intel·ligent pot fer que una trobada ordinària acabi sent tota una festa. Així 
que jo em quedo amb aquest aprenentatge del meu amic i mestre, Bosco, per 
a ser cada dia menys mediocre, i és que l’humor sobre la quotidianitat no està 
renyit amb la saviesa sobre temes cabdals. Gràcies Bosco!

Natàlia Pascual Argenté
Professora, Universitat Pompeu Fabra
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ENS CONEIXEM DES DE FA MOLTS D’ANYS

Ens coneixem des de fa molts anys: de l’època en que serví l’església 
de Ferreries, a la parròquia de Sant esteve de Ciutadella després i molt es-
pecialment al Seminari, on és el Rector i té cura d’aquells joves que aspiren 
–esperen- el sacerdoci.

Bosco, com és conegut -igual que aquell sant a qui deu el nom, no és 
Sant Joan, sinó Don Bosco- porta un nom que imprimeix caràcter. Apòstol 
dels joves, Don Bosco va ser educador, va se escriptor… i va ser un somnia-
dor, Bosco Faner ha volgut seguir el mateix camí, practicar el mateix ofici. I 
emprar la paraula, la paraula escrita com a mitjà d’expressió d’allò que brolla 
al seu interior del món de d’insomni i li cal comunicar-ho. Escriu perquè té 
quelcom que dir, el que empeny la seva inspiració, nascuda del sentiment, 
vinculada a una fe apassionada, a un desig profund de llibertat i el seu missat-
ge és actual i és alliberador.

Qualsevol manifestació artística, les arts plàstiques, la música, la li-
teratura, troben en el creient un terreny trobament, una possibilitat de diàleg, 
un esquitx d’evangelització. Una actitud que no ve empesa de consignes ni 
programes, ans és resultat d’una vivència profunda, en la mesura que brolla 
de la comunicació amb un món viscut a cada instant. I en aquest aspecte en la 
Poesia troba el camí perfecte per comunicar-se, doncs ella és el vehicle idoni 
per llançar a l’aire les paraules empresonades que refereixen experiències i 
sentiments que provenen de la seva més íntima realitat. Les paraules que ex-
pressen allò que el poeta ha intuït en la recerca de la coneixença. 

La seva prosa, profunda en el contingut, rica sempre en l’expressió, 
concloent en el seu missatge, transpira l’amorosia del que actua perquè espe-
ra, i sobre tot perquè creu

En qualsevol pàgina de la seva ja copiosa obra aquesta reflexió és 
sempre present perquè -i són paraules del propi Bosco- “te el coratge que 
dóna la lluita que te ganes i clam de victòria, que cerca la claror del cel blau, 
els plens de la lluna i la pau al cor”

Gabriel Julià Seguí,
Director del Museu Diocesà de Menorca
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J.BOSCO FANER: LA PROFUNDIDAD DESDE LA 
SENCILLEZ

Había oído hablar de él. Invariablemente bien. Lo conocía igualmente a 
través de sus escritos, artículos y obras. Un autor prolífico, denso, pero antitética-
mente asequible…Y habíamos empatizado, aunque él todavía no lo supiera. Dios 
quiso (a estas alturas soy consciente de que, aun respetando nuestro libre albedrio, 
Él es quien dirige con batuta de justicia y misericordia la maravillosa partitura en 
la que estamos inmersos) que llegáramos a encontrarnos personalmente. 

Trabajábamos los dos en un nuevo centro docente, sito en Ciutadella, re-
sultado de la fusión de otros dos, más recatados y modestos. Se nos había en-
cargado la ordenación y/o fusión de los dos fondos bibliográficos. Así que nos 
reuníamos con frecuencia en la nueva y flamante biblioteca y con una Olivetti de 
acero indestructible íbamos fichando libros. Esos libros que acariciábamos, que 
amábamos, que comentábamos… 

Averiguamos, entonces, rodeados del poso de la historia, de los años, de 
las huellas de tantos, de la sabiduría contenida, que coincidíamos en mucho, en 
casi todo. Y, lo que no, nos enriquecía mutuamente. Ahí nació nuestra amistad, 
profunda, continúa, sincera y repleta de afecto. La que perduró y perdura y que 
se alimentó de infinidad de encuentros posteriores, cuando J.Bosco cometía, por 
ejemplo, la temeridad de pedirme que presentara uno de sus textos o que le hiciera 
alguna que otra introducción. El encargo me abrumaba porque no sabía –no supe 
nunca- si estaría a la altura… Creo que el hecho de conocerlo –lamento iterar el 
término- fue un inmerecido y bellísimo regalo de Dios… Porque el testimonio de 
ese amigo entrañable aumentó mi Fe. Pero no únicamente la aumentó, sino que la 
pulió, la mimó, la mejoró… Nadie puede pedir más… 

De J. Bosco me llamó –y sigue llamándome- poderosamente la atención 
su extremada sencillez y una modestia que sólo los verdaderamente grandes po-
seen. Pero si esa sencillez –repites- te sorprendió, aún más su gran capacidad para 
utilizar un lenguaje, aparentemente sencillo (J.Bosco tiene, en este sentido, algo 
de benévolamente tramposo) para describir, de manera brillante, brillantísima, 
lo más profundo. Las palabras, que se me asemejaban simples, adquirían, de su 
mano, la capacidad de aunarse para crear el más bello de los textos, esos textos 
que hacían, desde la estética, asumible la comprensión, incluso, de lo inefable… 
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Su poesía me permitía acercarme a Dios de una manera prodigiosamente fácil, 
comprenderlo, sentirlo y, naturalmente, amarlo, aun si cabe, con mayor intensi-
dad. Sus versos me ayudaban a rezar, a reflexionar, a revisar mi vida, a sentirme 
acompañado, incluso, en la más profunda de las soledades, a experimentar su 
presencia en mis días… Pero iban más allá: hacían nacer en mí el irrefrenable 
deseo de vivir con más coherencia mi fe, de revisar mi vida para adecuarla en 
mayor medida a los evangelios, de… Las metáforas, los recursos estilísticos, la 
literatura en estado puro no hacían en mí más que acrecentar el intenso anhelo de 
querer a Dios y a mis hermanos de otra forma, más auténtica, más activa, menos 
acomodaticia… 

Cuentan que (“se non è vero, è ben trovato”), cierto día, le preguntaron 
a Alejandro Dumas de dónde sacaba las ideas a la hora de escribir. A lo que el 
autor respondió que, simplemente, salía a la calle… Y esa es otra de las grandes 
virtudes de J.Bosco. En el fondo, tiene, hasta cierto punto, mentalidad y ojos de 
buen fotógrafo. Aunque sus obras se elaboren con depuradas palabras. J.Bosco 
extrae de cada hecho cotidiano, incluso sencillo, una profundísima reflexión que 
luego expresa como nadie y que se muda, finalmente, en reto para el lector. Efec-
tivamente Dios está en todas partes. Y mi amigo tiene una facilidad pasmosa para 
“pillarlo” (séame permitida la expresión) y para decirnos luego: “¡Ey! Está ahí… 
¿No lo ves?” Y uno, efectivamente, a partir de entonces, lo ve, sintiéndose como 
un niño alelado que, hasta ese momento, era invidente no oficial… 

He de agradecerle al autor, ante todo, su vida. La sencillez con la que la 
disfruta. Su amistad. El exquisito uso del lenguaje. El que me hable de Dios en un 
mundo convulso, hoy, en el que, y en el mejor de los casos, hemos castigado al 
Padre de cara a la pared. El que haya regado, nutrido y alimentado, desde la co-
herencia, mi Fe y, ¡cómo no!, el magnífico regalo de haberme devuelto la vista… 

Antes de nuestro encuentro personal –repites- lo hubo desde la distancia. 
Y existió, sí, empatía. Cuando recuerdas aquellas tardes gloriosas de catalogación 
y charla pausada o cuando lees alguno de sus textos, entiendes el por qué… 

Y ahora que veo, sí, veo, me doy cuenta de que, efectivamente, haberlo 
conocido fue un magnífico regalo de Dios Padre…

Gracias, J. Bosco, por tanto…

Juan Luis Hernández Gomila.
Ex professor de lnstitut Ramis i Ramis, Maó
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MN. JOAN BOSCO FANER, CONTEMPLATIU EN 
L’ACCIÓ

“Un bon pastor, un pastor segons el cor de Déu, és el tresor més gran 
que el bon Déu pot concedir a una parròquia, i un dels dons més preuats de la 
misericòrdia divina”. Aquestes paraules de sant Joan Maria Vianney contenen 
una pregona veritat. L’any 2016 la comunitat de Sant Esteve em va confiar 
la redacció d’un llibre commemoratiu de 50è aniversari de la fundació de la 
parròquia, Empesos constantment per l’Esperit. Mig segle de la parròquia de 
Sant Esteve (1966-2016). A partir de la documentació que vaig recopilar i 
de les entrevistes que vaig mantenir amb els cinc rectors que la parròquia ha 
tingut des de la seva creació, vaig constatar que tots havien estat bons pastors 
del seu ramat parroquial. Llorenç Olives Galmés, Antoni Sintes Anglada —
ambdós ja traspassats—, Jaume Albert Vidal Pelegrí i Francesc Triay Vidal, 
cadascun amb la seva personalitat i el seu carisma, van deixar la seva em-
premta en la parròquia que van regir i es van fer estimar pels seus feligresos. 
Des de juliol de 2002 regeix la parròquia Mn Joan Bosco Faner Bagur, que 
arribava a Sant Esteve després d’una llarga etapa com a rector a Ferreries. Per 
a mi era una persona ja coneguda perquè la meva família i la seva eren veïnes. 
Nosaltres vivíem al carrer de Sant Cristòfol, a pocs metres del carrer de Sant 
Jaume, on encara hi viuen branques de la família Faner. Potser per aquest 
veïnatge el primer record que tenc de Mn Bosco Faner és la seva ordenació 
sacerdotal, un dia de setembre de 1972. Un record que es limita a dos joves 
prostrats a terra davant del bisbe Miquel Moncadas; eren Mn Bosco Faner i 
l’avui bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull. I jo era un al·lot que just 
acabava de complir vuit anys que, segurament impressionat per la solemnitat 
del ritu, gravà aquella imatge insòlita en la seva memòria.

Aquesta relació de veïnatge feia que de tant en tant m’arribàs alguna 
notícia del novell capellà. Record també, perquè va ser molt comentat en el 
seu moment, la crescuda multa que li havien imposat injustament just abans 
de morir Franco; algú l’havia denunciat per interpretar de manera maliciosa 
una homilia en un moment molt delicat de la situació política d’aquell mo-
ment. O la seva estada a Roma per completar els seus estudis. Ja bastants anys 
més tard, devia ser pels volts de 1990, Mn Faner em va proposar de participar 
en les reunions d’un grup d’intel·lectuals cristians. També guard un bon re-
cord d’aquelles trobades que vam fer al santuari del Toro, que malauradament 
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no van tenir continuïtat. Tanmateix, la meva relació amb Mn Bosco Faner 
s’ha fet més intensa des de la seva arribada a la parròquia de Sant Esteve. 
Encara que sempre estic embolicat en mil i una coses, intent seguir la vida 
de la meva parròquia i col·laborar amb tot allò que pugui aportar. I Mn Faner 
bé que en sap, de donar feina! Però també és cert que el nostre actual rector 
ha posat un especial esment a la importància de que l’espiritualitat amari les 
accions pastorals. 

Em permetreu que reprodueixi el que sobre això vaig escriure al llibre 
que he citat més amunt: “Bosco Faner ha volgut posar de relleu l’espiritualitat 
en totes les accions que es realitzen a la parròquia; d’alguna manera ha de ser 
el nexe d’unió, l’eix vertebrador. Ho podríem resumir dient que la comunitat 
ha de ser contemplativa en l’acció. Així, s’ha subratllat molt la vinculació de 
l’activitat de Càritas amb l’eucaristia: no podem partir el pa eucarístic sense 
compartir els béns materials amb els més necessitats. La taula de l’altar té 
així el seu equivalent en la taula de Càritas. I això ha tingut un especial relleu 
en aquests anys de llarga crisi econòmica que ha fet aflorar la pobresa a Ciu-
tadella, de manera que cada setmana desenes de famílies són ateses pel grup 
parroquial de Càritas. S’ha insistit també en la formació dels laics seguint una 
línia ja encetada per Francesc Triay (catequesi d’adults, escola de teologia) i 
la pastoral vocacional des de la creació d’un grup d’escolans, el foment de vo-
cacions i l’acompanyament als seminaristes... La parròquia ha de ser contem-
plativa i orant i per això ha de donar importància a la pregària, tant personal 
com comunitària, en petits grups i, sobretot, a l’eucaristia.”

L’espiritualitat que amara la tasca pastoral, però també la reflexió in-
tel·lectual i la capacitat de comunicació, crec que són característiques identi-
fiquen Mn Bosco Faner, molt preocupat també per la pastoral vocacional en la 
seva qualitat de rector del Seminari. Els nombrosos llibres que ha publicat es-
tan impregnats d’una espiritualitat que no és quelcom superficial o accessori, 
sinó una espiritualitat profundament viscuda, encarnada en la seva vida, feta 
pregària constant. Per això, quan comenta les lectures en les seves homilies 
és molt freqüent que indiqui que és la reflexió que li ha suggerit la pregària 
tot meditant els textos bíblics.

Voldria acabar aquesta semblança personal amb una breu menció a la 
copiosa obra publicada per Mn Bosco Faner. Els seus llibres expressen, sovint 
en forma poema, vivències, reflexions, pensaments, experiències de la vida 
diària, coneixements, saviesa acumulada... Però tot fonamentat en la Paraula 
de Déu feta pregària i l’amor a Jesús, a l’evangeli i a l’Església. No els he 
llegit tots, però sí un bon grapat, i mai no m’han deixat d’aportar alguna cosa 
important.
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Són llibres que cal llegir a poc a poc per meditar-los i, per què no, per 
tornar a fullejar-los de tant en tant. És una altra manera d’escampar la bona 
nova de Jesús als homes i les dones d’avui que a Mn Bosco Faner li brolla 
des de dins. Com sant Pau, bé podria dir que el seu salari és oferir de franc 
l’evangeli que anuncia (1Co 9,18).

“Els qui presideixen la comunitat i exerceixen bé aquesta tasca merei-
xen ser doblement honorats, sobretot els qui es dediquen a la predicació i a 
l’ensenyament” (1Tm 5,17). Amb aquesta modesta col·laboració, unida a la 
de tants altres amics de Mn Bosco Faner, vull contribuir a honorar el pastor 
de la nostra parròquia i, amb ell, a tants i tants pastors anònims que anuncien 
incansables l’evangeli i entreguen la seva vida a la seva comunitat a imitació 
del Bon Pastor. Són, com molt bé deia el sant rector d’Ars, un tresor que Déu 
ens dona.

Miquel Àngel Casasnovas Camps
Doctor en Història i Director de l’Institut Josep Maria Quadrado, 

Ciutadella
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EL GUARDÓ D’HUMANITATS DE LA CONCÒRDIA 2019 
BEN MERESCUT PER A JOAN BOSCO FANER BAGUR 

Amb gran alegria m’arriba la notícia que l’entitat cultural Granada 
Costa, després d’haver-se reunit el Jurat de premis i distincions del Projecte 
Nacional de Cultura Granada Costa en sessió extraordinària, a proposta del 
Delegat nacional de Literatura i Subdirector de l’Acadèmia de les Ciències, 
Belles Arts i Bones Lletres Granada Costa, el bon amic filòsof i poeta, Diego 
Sabiote Navarro, andalús natural de Macael (Almeria) i arrelat a les Illes Ba-
lears (a la major, ‘Majorica’ (Mallorca) i a la menor ‘Minorica’ (Menorca), 
sobretot a Ciutadella de Menorca pels vincles familiars i d’amistat, el dia vint-
i-sis de febrer de 2019, acordà per unanimitat atorgar el Premi Humanitats de 
la Concòrdia 2019 a Mn. Joan Bosco Faner Bagur, conegut popularment amb 
el segon nom de Bosco en els àmbits familiar, amical, social i eclesiàstic de 
Ciutadella de Menorca, particularment i, en general, a l’illa de Menorca, ‘Sa 
Nostra Roqueta’ tan estimada, en reconeixement  als mèrits excepcionals pels 
quals ha anat donant prova durant tantíssims anys, en defensa dels drets hu-
mans i literaris, tant en la seva tasca pastoral com a prevere, que té cura i ei-
xuga les penes del ramat d’ovelles -a imitació i exemple dels sants Joan Bosco 
i Joan Maria Vianney- i com a guia espiritual de nombrosíssimes persones, 
com en la seva tasca d’investigador de les Sagrades Escriptures (la Bíblia) i 
de la condició humana. Aspectes sobre els quals  ha publicat més d’una vin-
tena de llibres, la majoria com a únic autor, i molts altres articles  com a col-
laborador a la premsa local (el Setmanari ‘El Iris’, ‘Full Dominical’, ‘Diario 
Menorca’, etc.), tots alabats  tant per la crítica com pel públic. Motius, ‘ut 
supra diximus’ (com hem dit[s›ha dit] més amunt), en què el jurat s’ha basat 
i ha tingut en consideració per atorgar-li el premi Humanitats de la Concòrdia 
Projecte Nacional de Cultura Granada Costa (Molvizar, Granada). El lliura-
ment de la distinció esmentada tindrà lloc a l’Hotel Miguel Ángel de Madrid, 
el dia vint-i-nou de febrer de 2020, a les 18:00 hores. L’acte sòcio-cultural 
començarà una hora abans.

Aquesta és la bona notícia que m’arriba de Ciutadella de Menorca. 
Ergo (Per tant), aquest projecte unit a l’Església particular de la Diòcesi de 
Menorca a través de la tasca editorial vol reconèixer la feina del prevere ciu-
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tadellenc, el qual, amb més d’una vintena de llibres publicats, aproxima els 
valors humans a través de la paraula escrita.

Permeteu-me d’entrada fer una referència al meu primer contacte amb 
el macrocosmos (l’univers) bosquià, referit a en Bosco. La meva coneixença 
d’en Bosco va ser per mitjà dels meus pares Miquel i Jerònia (al Cel sien), 
durant les dècades dels anys cinquanta i seixanta del segle XX, quan mon pare 
regia com a conserge de la Unió d’Antics Alumnes Salesians (UAAS) el cen-
tre de ‘Ca los Padres’, conegut popularment amb el nom de ‘Calós’. Com que 
els joves no podien accedir al local dels adults, solia veure un jovenet, alegre 
i obert, que assistia al centre juvenil ‘Domingo Savio’, juntament amb el seu 
amic íntim Sebastià Taltavull Anglada, actualment bisbe residencial, titular de 
la Diòcesi vesina de Mallorca (‘O tempora, o mores!’ [Oh quins temps! , oh 
quins costums!], la lamentació de Ciceró davant el Senat de Roma perquè 
Catilina  pot encara actuar impunement (vid. Catilinàries 1.1.2), la qual ha 
esdevingut famosa i és emprada quan es vol posar en evidència la corrupció 
dels costums. Si bé aquest passatge és el que ha difós més l›expressió 
comentada, cal dir que Ciceró l›empra també en altres ocasions (Contra Ver-
res 4.25.26, En defensa del rei Deiòtar 11.31).

Sempre he pensat que els pares d’en Bosco, els recordats i estimats 
Joan Faner, apoderat de Ca´s Comte de Torresaura, i Esperança Bagur, sobre-
tot son pare Joan, oncles per part materna (‘concos’, com deim ‘rallant en 
pla’, en el parlar ciutadellenc) del meu cunyat Francesc (conegut més aviat 
per l’hipocorístic ‘Quito’), i que fou president de la Unió d’Antics Alumnes 
Salesians (UASS), grans devots de Maria Auxiliadora (Auxilium Christiano-
rum [Auxili dels Cristians]), patrona de Ciutadella de Menorca, i adoradors 
fervorosos del Santíssim Sagrament (Adoració Nocturna de Ciutadella de Me-
norca), van decidir imposar-li el nom de pila baptismal de Joan Bosco per 
referir-se a l’eclesiàstic i pedagog italià, patró dels editors i dels joves treba-
lladors aprenents, conegut popularment per Don Bosco. Per aquest motiu, en 
Bosco, seguint el model de Don Bosco -com el seu germà prevere salesià 
Joan- freqüentava assíduament i amb perseverança el centre de la congregació 
salesiana; participava a les celebracions litúrgiques de l›Eucaristia i l›adoració 
vespertina del Santíssim Sagrament amb el cant a la Mare de Déu (Salve Re-
gina), anomenada “Bendición”, la qual assistència i participació a la cerimò-
nia religiosa segellada amb la marca de tinta blava o vermella permetia o no 
permetia als assistents accedir a les sessions de les vetllades cinematogràfi-
ques del teatre salesià.

Crec que aquesta experiència viscuda a la congregació salesiana de 
Don Bosco (cantàvem a les nostres pregàries de les celebracions litúrgiques, 
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tot aclamant “Don Bosco, te aclaman cual padre y pastor, legiones inmensas 
con himnos de amor! [...]”), el pedagog partidari del sistema preventiu, de la 
participació completa del mestre en la vida de l’alumnat i de l’educació 
postescolar, així com la importància donada a la formació pel treball (tallers 
a les escoles, escoles professionals, etc.), tot humanitzant la disciplina acadè-
mica, han marcat fortament la persona d’en Bosco.

Posteriorment, els anys seixanta i setanta del segle passat, vaig coinci-
dir amb en Bosco en el període de formació humanística al Seminari Conciliar 
de Menorca. Record les classes per a l’aprenentatge de la llengua catalana, 
referida especialment a les Illes Balears, que mossèn Josep Salord Farnés, 
prevere beneficiat de la Santa Església Catedral Basílica de Menorca i profes-
sor del Seminari diocesà (àlies “el senyor Pepe”, en el nostre argot acadèmic, 
a desgrat seu) ens impartia amb el manual o llibre de text de l’entitat cívi-
co-cultural valenciana ‘Lo Rat Penat’ -aleshores institució cultural defensora 
de la unitat de la llengua catalana-, entitat cultural que ens retornava els exer-
cicis corregits des de València. A vegades els exercicis retornats amb les cor-
reccions pertinents semblaven un hospital de sang amb tants senyals vermells! 

D’anècdotes d’en Bosco, en tenc un falcat. En aquests moments, em 
ve a la memòria la festa de Santa Catalina, patrona dels filòsofs, que el Semi-
nari Major (set anys d’estudis de Filosofia i Teologia, després dels cinc d’Hu-
manitats), el 25 de novembre, celebrava amb solemnitat. Idò bé, mentre 
sopàvem al refectori del Seminari Menor, els seminaristes majors ens sorpren-
gueren tot imitant la Corporació de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, 
amb tot el seguici de macers i regidors de l’esmentada institució municipal, 
presidida per Llorenç Brondo Jover (‘en Nensi’), acompanyada per la 
banda  de Música local, dirigida per un jove Sebastià Taltavull Anglada, que 
representava el paper de  Mestre Carreras, tot interpretant composicions mu-
sicals, inclosa la interpretació de l’Himne nacional d’Espanya,i per un altre 
jove Josep Sastre Portella, que ostentava  la representació de l’estament eclesi-
àstic, vestit amb sotana, capa i capell negres. En Bosco, entre d’altres, hi fi-
gurava com a regidor de l’Ajuntament, fins i tot amb un capell. Sic transit 
gloria mundi! (és a dir, ‘Així passa la glòria del món!’. Adaptació de la frase 
‘O quam cito transit gloria mundi’, de la Imitació de Crist (1.3.6) de Tomàs 
de Kempis. La forma adaptada és dita tres vegades , mentre es crema un 
espart, en presència del nou pontífex elegit pel conclave dels cardenals, a fi de 
recordar-li la transitorietat del càrrec que assumeix. D´aquí que sigui emprada 
també en altres contexts quan es vol fer referència a un honor passatger de la 
vida quotidiana). Atès l´èxit de la sorpresa, aquest esdeveniment es va repetir 
en el marc de la trobada anual que les autoritats eclesiàstiques del Seminari 
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diocesà (Rector, Cap d›Estudis, Majordom, Professorat, Director espiritual, 
etc.) mantenien, a final de curs, amb els pares, mares i altres familiars dels 
seminaristes, sota la presidència del recordat i estimat bisbe Miquel Moncadas 
Noguera (1969-1977). Impressionant, impressionant, impressionant! Un èxit 
total!

En l’etapa de seminarista vaig assistir i participar en la seva ordenació 
diaconal al Reial Monestir de Santa Clara i a l’ordenació sacerdotal a la Ca-
tedral de Menorca, juntament amb el seu amic de tota la vida, Sebastià Talta-
vull Anglada, presidida per l’aleshores benvolgut bisbe Miquel Moncadas 
Noguera. En tenc un record inesborrable en el meu cor, una experiència espi-
ritual d’aquelles ordenacions diaconals i sacerdotals! Record que en Bosco 
com a diaca presidí i celebrà les noces matrimonials de la meva germana 
Annita (hipocorístic d’Anna, calcat del castellà) amb el meu cunyat Francesc, 
cosí seu, a la capella del Seminari.

Anys després, he seguit les petjades d’en Bosco com a prevere, fins i 
tot convivint amb ell al pis del carrer Blanquerna (Palma de Mallorca) com a 
estudiant de Pedagogia a la Facultat de Filosofia i Lletres (Son Malferit, 
Palma). D’anècdotes d’en Bosco d’aquella etapa, també en tenc un bon serial.  
El record sempre amb el seu tarannà alegre, bromista, festiu, fent l’ullet, però 
consirós, reflexiu quan l’ocasió ho requeria.

Crec que un dels fets que segurament han determinat l’espiritualitat 
d’en Bosco han estat els exercicis espirituals que rebíem dels pares Miquel M. 
Estradé, Cebrià M. Pifarré,  Hilari Raguer i Joan Evangelista Vilanova, mon-
jos benedictins de l’Abadia de Montserrat, a vegades al Seminari diocesà de 
Menorca i altres vegades al  mateix Monestir de Montserrat.

En aquest sentit, pens que l’eclesiàstic francès Sant Joan Maria Bap-
tista Vianney, conegut popularment amb el nom de Rector d’Ars, perquè re-
gentà, durant més de quaranta anys, aquesta petita parròquia del bisbat de 
Bellay, ha intercedit per en Bosco, en la seva tasca pastoral, sobretot en el 
ministeri sacerdotal de rector de parròquia, de la confessió i la direcció espi-
ritual de tantes persones. Com a asceta i místic, rebutjà tots els honors que la 
seva fama li procurà. En Bosco, com el Rector d’Ars és un asceta i un místic, 
tal com ho demostra en els seus llibres publicats.

Finalment, per acabar, en Bosco és molt humà, humil, senzill, sincer, 
tranquil d’esperit i valent a transmetre la bona nova de l’Evangeli del Regne 
de Jesús. És un rector de parròquia que fa ‘olor d’ovella’, que ‘carrega l’ove-
lla perduda’ damunt les seves espatles, com el Bon Pastor, atribut aplicat a 
Crist, partint de la paràbola evangèlica sobre el pastor que deixa les noran-
ta-nou ovelles per anar a cercar l’ovella esgarriada (Mt 18, 12-14); és un pas-
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tor d’ànimes, molt en la línia del pensament, la doctrina, el mestratge i el 
pontificat del Papa Francesc, que desitja una “Església dels pobres per als 
pobres”.  

Ara el rector de la parròquia de Sant Esteve, rector i professor forma-
dor del Seminari de Menorca, arxiprest de Ciutadella de Menorca, canonge de 
la Santa Església Catedral Basílica de Menorca i membre del Col·legi de 
Consultors, prepara un altre llibre per a l’entitat andalusa, que publica com a 
antologia de cada guardonat i que compta amb la col·laboració de persones de 
l’àmbit literari properes a en Bosco. Per aquest motiu em surt des de la pro-
funditat del meu cor: Enhorabona, amic Bosco, pel guardó ben merescut. Que 
el puguis gaudir durant molts anys de la teva vida. Ad multos annos! Per molts 
anys! 

Miquel Melià Caules,
Catedràtic jubilat de Llengua i Literatura Catalanes

Membre fundador de l’Institut Menorquí d’Estudis
Membre corresponent de l’Estudi General Lul·lià de Mallorca

Director general de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern 
de les Illes Balears (2003-2007)
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A Mn. BOSCO FANER BAGUR
Ciutadella de Menorca

Estimat Bosco, amic de tota la vida.
Primer de tot, felicitar-te pel Premi que t’han concedit, i que t’honora 

pel reconeixement que es fa de la teva trajectòria literària i pastoral. Des de 
que m’ho vas comunicar i després va sortir com a notícia, em va alegrar molt 
per qui ets, per l’apreci que tenc des de sempre a la teva persona i també per 
tots els llocs on has treballat i per la gent amb qui t’has trobat i has servit. Ben 
segur que tothom així ho haurà apreciat.  

El meu goig s’ajunta a tants records quasi com anys tenim, ja que han 
estat moltes les estones que hem compartit quasi bé des dels primers anys de 
la vida. Records, ho saps bé, que quan ens veim feim ben presents, fan goig i 
ens duen a la memòria tantes bones experiències que ens ajuden a verificar de 
quina manera el Senyor ens ha acompanyat al llarg del temps, en els llocs, 
parròquies i moviments en els quals hem treballat i amb les situacions que 
hem viscut. Compartint-ho, hem pogut donar gràcies a Déu tenint molt present 
els primers anys conviscuts en el col·legi salesià de Ciutadella de Menorca, 
anys entranyables on les primeres descobertes ens ajudaven a trobar-nos im-
mersos en un ambient que ens posava amb sintonia amb un món eminentment 
religiós i profundament d’estudi i treball. Les distraccions –si es pot dir així– 
eren l’esport, el teatre, les excursions i un munt d’activitats formatives que ens 
omplien totes les hores. L’altre temps, hores de classe i d’estudi, pregària, vida 
de família, anant de casa al col·legi i del col·legi a casa, i poques distraccions. 
Encara no havia aparegut el món digital, el de les noves tecnologies, avui tant 
favorable i alhora condicionant. Abans ens guiàvem més amb la brúixola, ara 
es funciona més amb el radar i havent de digerir bé tot el que ens arriba.

En aquell ambient, estimat Bosco, ho recordaràs, va néixer i créixer la 
nostra incipient vocació sacerdotal. Teníem dotze anys justets quan vam deci-
dir entrar al nostre Seminari. La reacció dels qui ens hi havien encaminat 
vocacionalment va ser enormement positiva i ens van seguir ajudant sobretot 
a nivell espiritual i d’amistat. La nostra terra ens atreia i volíem arrelar-nos i 
servir el lloc en el qual vàrem néixer. Ho hem comentat prou vegades, tot ho 
devíem als educadors que havíem tingut i a les respectives famílies on havíem 
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nascut i crescut. Se’ns va obrir un món que no coneixíem i començava també 
una etapa nova.

Els anys viscuts al Seminari de Menorca van ser decisius. És quan ens 
obrim a un món ben nou, teixit per una formació intensa, d’humanitats, filo-
sofia i teologia, de vida de comunitat, d’obertura als valors de la pròpia cul-
tura, de creixement en tots els ordes i que ens obre a tot el que posteriorment 
viurem fora de l’illa i en els ambients universitaris. M’atreviria a dir que el 
que som ho devem molt als anys de Seminari i formació posterior quan vam 
tenir l’oportunitat de sortir fora de l’illa. Eren anys, els que seguien el maig 
del 68, quan s’anava consolidant la vocació sacerdotal fins el moment de 
l’ordenació el 23 de setembre de 1972 a la nostra parròquia i a la vegada Ca-
tedral de Menorca. Record, com si fos ara, quan ens vam trobar a casa teva 
per anar junts a la celebració, i acompanyats pels respectius pares, dels qui 
sempre hem dit que en tenim un record entranyable i als qui devem el més 
gran agraïment, com també de la resta de les famílies. 

Treballant pastoralment en comunitats i càrrecs diferents, hem seguit 
fent camí junts servint allà on l’Església ens ha necessitat i cridat. Un treball 
que s’ha centrat sobretot entre els joves, a parròquies i centres docents, la qual 
cosa ens ha ajudat a una immersió pastoral que ens ha configurat al llarg dels 
anys següents. La participació ha estat molt viva, molt al costat de la gent i 
fent equip amb els germans capellans i tots els seglars presents en el món de 
la catequesi i els equips de matrimonis. És al llarg d’aquest temps que has anat 
observant i publicant. Així has donat a conèixer els teus sentiments i la forma 
de veure la realitat a través de la poesia, donant així no només profunditat sinó 
també bellesa, la que fa més atractius els continguts que es transmeten. 
Era de justícia que en el moment de la meva ordenació episcopal a Barcelona 
el dia 21 de març de 2009 m’acompanyessis com a “padrí”. Per a mi, ho saps 
bé, ja era un reconeixement d’una trajectòria compartida des de l’amistat i des 
del ministeri sacerdotal en un temps en els quals estam gojosos de servir l’Es-
glésia, cadascú en el lloc de responsabilitat en el qual el Senyor ens ha enviat 
a servir. Tot i que en aquests darrers anys estam en diòcesis diferents, hi ha 
seguit la comunió que hem mantingut i, en quant han estat possible moments 
de convivència, hem compartit i compartim tot el que en l’actualitat estam 
vivint. Sempre has volgut estar atent al moment present i crec que això con-
firma l’oportunitat del Premi que se t’ha concedit i del que ets mereixedor. 

Com veus, estimat Bosco, podríem convertir aquest escrit en llargues 
hores de records i conversa. N’he volgut fer una petita mostra. Ja ho feim quan 
ens trobam i ho seguirem fent perquè ens fa molt de bé. Això no impedeix, 
sinó el contrari, que mirem el futur com sempre l’hem vist, ple d’esperança i 
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ganes de treballar, de seguir oferint la nostra vida fins que el Senyor ens doni 
forces per fer-ho. Esper que tu estiguis ben agraït i satisfet pel reconeixent que 
reps i sigui, a la vegada, un estímul per seguir treballant, escrivint i servint, 
com ens ho demana Jesús, servint l’Església –com sempre ho hem intentat– tal 
com en aquests moments històrics el papa Francesc ens ho demana, una Es-
glésia en sortida i missionera amb tot el que això exigeix i significa. 

Rep, estimat Bosco, una vegada més la meva felicitació i una abraçada 
fraternal,

+ Sebastià Taltavull Anglada, 
   Bisbe de Mallorca
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L´AMIC BOSCO FANER

Fa molts d´anys. Més de quaranta. Feia pocs dies que havia arribat a 
Roma per ampliar estudis. Tot m´era nou i estrany. El “Colegio Español de 
San José” era el casal a on viuríem els propers anys, destinat als sacerdots i 
seminaristes espanyols, estudiants de les distintes universitats portifícies de la 
Ciutat Eterna. Aquella tarde estava saludant els nous companys. No coneixia 
ningú i els recents arribats ens sentíem un poc descol·locats en el bullici de les 
salutacions i presentacions. Normal. A un moment donat vaig saludar el rector 
del “Colegio”que em preguntava per la meva diòcesi. Mentre conversàvem 
vaig afinar, baixant per l´escala tranquil i rioler, una cara coneguda. Sorprès li 
vaig dir: tu ets en Bosco de Menorca!. I tu en Lluc va respondre ràpid. ¿Os 
conocéis? Va preguntar el rector, el temps que en Bosco el saludava. “Si, sí 
estudiamos juntos un curso de teología en Palma cuando éramos seminaristas” 
va respondre i, el més fresc del món li diu: i tu debes ser Antonio, el rector del 
Colegio”. Va contestar: “Efectivamente soy don Antonio y me alegra recibirte 
en esta casa”. Després va marxar. Nosaltres vàrem somriure maliciosament i 
partírem a fer un tomb pels jardins del “Colegio” per posar-nos al dia de les 
nostres petites històries dels darrers anys.

Cont aquesta anècdota perquè crec que es una bona carta de presenta-
ció d´en Bosco. Un home senzill i espontani, amable i atrevit. De rialla fàcil i 
amorosa, sense doble fons. Un capellà de cap a peus en un format original, 
d´una profunditat espiritual sorprenent i amb una càrrega d´humanitat que li 
vessa per tots els costats. Si l´ hagués de descriure en poques paraules, diria 
senzillament: un que estima la gent i s´ho passa molt be amb ella. Per això té 
ànima de poeta, capaç de silenci i solitud en la pregària i en la reflexió creient. 
Un home que pregunta i es pregunta des de la fe en Crist sobre la vida real de 
cada dia.

Dic això amb un cert coneixement de causa. Aquells anys romans foren 
intensos i preciosos. Vàrem compartir moltes hores d´estudi i d´esbarjo. En 
Bosco sempre estava a punt per participar en les tertúlies amicals que fèiem en 
torn d´un cafè. D´intel.ligència realista i ràpida, puc assegurar que no és un 
home sofisticat ni un intel·lectual que no toca de peus a terra, sabia aportar amb 
gràcia, com qui no diu res i mig en broma, punts de vista sempre enriquidors. Ja 
es manifestava aleshores dos aspectes molt característiques del seu tarannà.
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Es primer aspecte és la seva capacitat d´estar atent a la vida i a la vida 
de les persones. No deixar passar un dia sense reflexionar sobre algun detall 
significatiu de la seva jornada, dels encontres viscuts o de les preocupacions 
acollides en tants diàlegs compartits. Reflexions fetes a la llum de la fe, des 
de la Paraula de Déu, en un temps de pregària silenciosa i adorant a Déu. És 
la seva fondària espiritual. I el que sempre he admirat: amb tanta constància i 
fidelitat diària. Encara que sigui ben tard, a la nit.

L´altre aspecte, tot i que estigui relacionat amb l´anterior, és la seva 
ànima poètica. Tal volta és a on millor brolla la força del seu esperit humà i 
creient. Les seves poesies encisen perquè evoquen molts dels seus amors, de 
les seves àmplies inquietuds i del calfred del do de la vida. Estorat com un 
infant desentranyen la bellesa oculta en tota realitat. Fins a guaitar, corprès, 
en el misteri del Déu Amor.

La fe en Jesucrist és la font més viva per a una veritable humanitat. 
Només en comunió amb Déu i amb els altres es desplega la humanitat de tota 
persona. En Bosco s´hi ha apuntat a tal escola i, petit i agosarat a la vegada, a 
volgut créixer en aquesta humanitat. El millor és que no s´ho ha guardat per a 
ell mateix, sinó que ho ha comunicat en la publicació de molts de llibres per 
a satisfacció dels familiars, amics, coneguts i desconeguts. Sempre amb bon 
humor i amb amor.

Gràcies, Bosco, per l´amistat de tota la vida.

Lluc Riera Coll, prvre.
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PRIMERA IMPRESSIÓ. 
Cartes noves, joves, velles. Sants Pares s. I-II i XXI

Tot llegint les dues o tres primeres “cartes”  d’ aquest llibre de J. Bosco 
Faner vaig pensar en les paraules de Jesús (Mt.13,52) que Mateu col·loca al 
final de les paràboles: Tot escriba que s’ha fet deixeble del Regne és semblant 
a un pare de família que treu del seu tresor coses noves i velles (Mt 13, 52).

Va ser allà a Menorca, entre descans,  amb la família, i sota un sol de 
platja verge, on l’autor em va oferir aquest regal a les mans. Llegeix, mira a 
veure si t’agrada.

I, tot acabant de llegir les primeres vint planes li vaig respondre: Ge-
nial.  He sentit el batec dels primers cristians que em parlen a mi, creient del 
segle XXI, com la cosa més natural i actual. Nosaltres, del segle XXI, no hem 
tingut la sort de conèixer i “tocar” físicament a Jesús, ni d’oir directament les 
seves paraules.  És el que també passà als cristians de finals del primer segle i 
meitat del segon. Ells van rebre el missatge evangèlic mitjançant el testimoni 
de vida, l’emoció,  l’entusiasme i les paraules memoritzades i no sempre es-
crites dels que sí van conèixer i tractar directament Jesús. Què sentiren? Què 
és allò que els captivà i els canvià la vida? Quina novetat meravellosa experi-
mentaren enmig d’un món idolàtric, indiferent  i supersticiós?

Sortosament tenim el tresor dels escrits dels anomenats Pares apos-
tòlics, aquells que no van conèixer directament el Senyor. Com nosaltres, 
ells també el van conèixer pel testimoni, les ensenyances i els escrits dels 
apòstols.

Del segle II al segle XXI han passat tants d’anys! La societat i la 
mateixa Església han viscut tants de canvis, revolucions culturals i nous pa-
radigmes! Per això la nostra fe, les nostres conviccions profundes han estat 
sotmeses a tants vestits diferents, a maquillatges i disfresses, i també a ferides 
greus que han amagat o simplement distorsionat el cor i centre de l’autèntic 
seguidor de Jesucrist.

És per això que considero genial  i molt oportú que J. Bosco Faner ens 
convidi a obrir la finestra d’aquells primers cristians, d’allò que ells assumiren 
com a nou i essencial. Una finestra on es respira frescor i  proximitat a les 
fonts. Un finestra encara lliure de les lluites ideològiques i dogmàtiques dels 
segles posteriors. Ens ofereix aquest tresor d’una manera atractiva, amb el 
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recurs literari d’unes cartes entre oncle i neboda, tot dos apassionats per la 
recerca de la veritat, del diàleg entre fe i raó, del respecte a l’altre,  de la sa-
viesa antiga i nova.

Comenceu a llegir i trobareu saviesa… la llum de la paraula vella i 
depurada, i molt llampecs dels pensadors més actuals i clarividents. Hi tro-
bareu testimonis de vida i pregàries que ens entren en el món de la sincera 
espiritualitat  i la mística dels grans contemplatius.

Veureu com l’autor ens ajuda amb les seves reflexions a defugir dos 
enemics de l’autèntica pràctica cristiana: la superficialitat i el fanatisme. No 
hi trobareu els textos sencers, és clar, sinó les pinzellades que en lloc de reta-
llar el missatge dels Pares Apostòlics, l’eixamplen i enriqueixen amb els co-
mentaris de persones sàvies i persones no creients.  Podríem dir que el llibre 
ens ajuda a fer una lectura en comunitat.

L’Església, al segles I i II va aprendre a dialogar. Avui també hem de 
saber dialogar amb la indiferència, l’ateisme i amb les altres cultures i religi-
ons.  Ens podem entrenar llegint aquest llibre.

I si, després de llegir una o dos cartes, tens la temptació de deixar 
aquest llibre i anar a la biblioteca o a Internet i endinsar-te en la lectura directa 
de l’Epístola a Diognet, o les Odes de Salomó, no t’arronsis. Has caigut de 
cop en el parany que ens ha preparat l’autor. I t’has de felicitar.

És el que m’ha passat a mi, tornant de Menorca, illa tan antiga i tan 
bella,  ara que soc a Barcelona, i torno a llegir, després de molts anys, empès 
per aquestes pàgines, “El Pastor de Hermes”.

Joan Faner Bagur, SDB
Barcelona, 10 juliol 2018



369

COMENTARI DEL LLIBRE DE POEMES

Llegint la poesia de Joan Bosco Faner Bagur, concretament del llibre 
“Qui comprèn la nova i qui l’escamparà?”, tens l’impressió d’estar entrant di-
rectament en el fons de l’evangeli per una porta tan profunda com artística. 
Començant pel títol, i, endinsant-nos en cada una de les tres parts que integren 
l’obra, l’autor ens condueix pels misteris de la fe, a viure el sentit de Nadal, a 
contemplar d’a prop la Mare de Déu, i a apropar-nos a Crist, mort i ressuscitat.

En el primer grup de poemes, “Acollint el sentit de Nadal”, en Bosco 
ens introdueix en el nucli de la fe, amb tot el que aquest representa d’accep-
tació, humanitat, misteri d’amor...

Ni que només fos
per sentir-te molt a prop
i per veure en els Teus ulls
la mirada en que m’aculls.

La descripció que Lluc (1,38) fa del Fiat de Maria: “Que es compleixin 
en mi les teves paraules” du a Bosco a escriure:

L’amor sols neix de la vida!
De la Vida que hi ha en Déu,
de la Vida de Maria.

Molt unit al Fiat de Maria, el prevere ens acosta, a través de Marc (1, 
24-25) al Fiat de Josep, que, aquí, apareix molt valorat per l’autor en una de 
les primeres pàgines del llibre:

Entorn de Maria
oneja el silenci
amb aire inquietant,
gelós, penetrant.
Josep, no gosa ni tocar-la!
Quin respecte ens fa tot
quan Deu és tocant!
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En el nucli central ens presenta l’amor d’un Déu que es fa home, que 
descendeix per després pujar, i reunir entorn d’ Ell als homes de bona vo-
luntat, als justs de tots els temps. D’aquí es desprèn l’impuls que ens mou i 
condueix a una actitud missionera davant el Sentit de Nadal. 

Així, en “Tenim tanta necessitat de tu”, l’autor ens mostra, de nou, el 
misteri del Regne:

Ni que només fos
per sentir-Te,
per gaudir-Te,
per besar- Te,
ja val la pena el Teu néixer
humil, pobre i sense queixa.
Tenim tanta necessitat de Tu!

En el segon grup de poemes: “Descobrint Maria, la Mare de Jesús”, 
Bosco ens transmet les qualitats i característiques de la ‘serventa de Déu’, a la 
qual descriu aquí com ‘moreneta, estel, beneïda, verge, reina’, entre d’altres 
apel·latius, i a qui ha tingut per intermediària a la seva vida, recordant el seu 
paper a Canaan. Així ho explica a: “Dic amb sinceritat que fixant en ella la 
meva mirada, descubreixo la de Déu”.

Sempre us vull tenir devora

Maria,
Vull ser com un infant
que a vós us té per mare.
Vull ser com un cadell
a qui heu enamorat.
Vull ser com un espòs
a qui sempre acompanyeu.
Vull ser com un captaire
que amb tot el cor cuideu.
...
El tercer grup de versos “Ressucitant Jesús, exposant un nou temps”, 

permet lligar l’Antic i el Nou testament mitjançant la figura central de Crist. 
En ells podem observar diferents aspectes de la vida de Jesús, la superació 
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de la mort, la resurrecció, celebracions, pujada al cel. Tot açò mostrant-nos, 
alhora, la humanitat i la divinitat de Jesús.

Ha començat un nou temps
He vençut el temor del buit
i el penós foscant de la nit.
He deixat el pes de la mort
i, alliberat de tot dissort,
he tornat a la casa del Pare
deixant en bones mans la mare.

O en:

Us convoco a viure...

... No! No tingueu por!
Som jo el Senyor!
Que he vençut la nit.

El contingut no sorprèn. Es percep l’Obra com conseqüència d’una 
vida entregada des de molt jove a Déu, guiat per Maria, i sota la seva protec-
ció, vivint Jesús ressuscitat, amb qui conversa i amb qui s’interroga:

Quan serà Senyor?
 o
On és la teva victòria?

De la lectura de la poesia d’aquest llibre, destacaria diversos aspectes:
- L’obra traspua, tot i que de diferent manera, el seu amor per la Mare 

de Déu, entronitzada a la muntanya del Toro, la seva significativa muntanya 
menorquina, des d’on la Moreneta reina i protegeix Menorca. Podríem dir 
que, per en Bosco, tot el llibre és un càntic a Maria, la mare de Jesús.

- Al llarg d’aquest poemari podem observar diferents tipus de rimes: 
consonants, assonants, una combinació de les dues, i versos de rima més lliu-
re: Entre les primeres, resaltaria: “Reina del Toro”, i “La Soledat de Maria”, 
totes elles de gran bellesa.
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Reina del Toro 

Reina sou d’una muntanya,
d’un turó de la roqueta,
en ella ningú s’estranya
de veure-us tan moreneta.

La soledat de Maria

Era un vespre negre, fosc.
Un vespre boirós d’aquells
que el silenci es torna tosc
i on no canten els ocells.

D’altres són versos de rima assonant:

Vos sou Verge Moreneta

En el Toro residiu,
de Menorca, “el món palau”,
per corona el cel teniu
i per tapís el mar blau.

Seguint amb les anàlisis estilístic i de la mètrica, observam que, enca-
ra que compongui versos d’art major, la majoria d’estrofes són d’art menor, 
de set i vuit, i cinc síl·labes, alguns dels quals ja hem llegit.

Destacaria el següent poema d’art major:

És el meu Fill estimat

Jesús, que procedeix d’arrel divina,
encobrí la seva igualtat amb Déu
naixent a un pessebre, i xop de polsina.

Passant el temps s’oí del més enllà:
“Ell és el meu fill amat, escolteu-lo!”.
I el cel, amarat d’amor, s’esqueixà...
Betlem, saturada d’humanitat,
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anuncia, sens fronteres, la “Nova”:
“Per voler del Pare, el Fill s’ha encarnat!”.

Des de l’inici es combinen harmònicament, en la seva poesia, la sen-
zillesa, i la profunditat, provinent de les creences, de la fe intensa, fruit del 
contacte amb Déu a través de la pregària, i del contacte amb els germans, als 
quals es dóna i interroga, com es qüestiona a sí mateix.

Quan serà, Senyor?

I ens arribarà el dia
que, essent el que som,
serem més, molt més.

On és la teva victòria?

Oh mort! On és la teva victòria?
Et portem a flor de pell
i no ens penetres l’interior.

De la mateixa manera que els versos utilitzats en el Romancer i el te-
atre clàssic, en Bosco també utilitza versos de set i cinc síl·labes, com veiem 
a: “En hora bona” o “Jesús és nat”.

En hora bona

En hora bona.
Déu incansable
com cada any
toca a la porta.

Jesús és nat!

Si d’Ell som amants...,
lloem l’esquinç
del blau del cel!

No hi ha dubte que la poesia de J. Bosco Faner ens porta a Déu. Al 
llarg d’aquest llibre ho ha anat demostrant, bé sigui a través de les lloances 
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a Jesús, des del naixement fins a la creu, la seva mort i resurrecció, bé sigui 
com a fruit de l’admiració, amor i lloança a Maria, la mare de Jesús, que, 
tant directe com indirectament, adquireix un lloc preferent a l’obra i a la vida 
d’aquest prevere, per a qui la fe i la fidelitat al missatge de salvació, tenen un 
lloc preferent.

CARTES NOVES, VELLES, JOVES
Sants Pares, s, I - II

L’encàrrec de l’amic Diego Sabiote, perquè comentés dos llibres del 
prevere Bosco Faner, teòleg i filòsof, m’ha duit a descobrir una part de la pro-
ducció literària d’aquest prolífic autor de Ciutadella de Menorca. La lectura 
de Cartes noves, joves, velles, Sants Pares, s. I - II, m’ha permès conèixer 
alguns aspectes de la personalitat d’aquest prevere i escriptor, que dedica la 
seva vida a les necessitats dels feligresos de la Parròquia de Sant Esteve, i a 
tothom que ho necessita, tasca que comparteix amb responsabilitats religio-
ses, teològiques i de formació en diferents àmbits de la capital eclesiàstica de 
Menorca.

La revisió dels deu capítols, de que consta l’obra, m’ha duit a observar 
el tipus de format, les variacions del contingut, els personatges que la condu-
eixen, marcant capítol a capítol, el ritme de l’obra i la dedicació pastoral de 
l’autor.

El llibre està escrit de forma epistolar. Deu cartes entre Mn. Joan Ar-
nau i la seva neboda, Clara Marquès, composen el nus de la novel·la, que 
tanca, al final de cada conjunt de missives, una persona gran, observadora de 
la pregària, d’ells dos, a la capella de la seva parròquia. 

Segueix el doble contingut, podríem dir de caràcter històric i familiar. 
La part històrica es deu, per una banda, als setze punts de la Didakhé, desen-
volupats en “El Catecisme o Els Dos camins”, i en “De la Litúrgia y de la 
Disciplina”. Per l’altre es deu al pensament i aportacions de determinats Pares 
de la Església dels primers segles, als qui Mn. Arnau al·ludeix a mesura que 
els va explicant gradualment a la seva neboda, i que amplia i relaciona amb 
les paraules de Jesús, transmeses per algun evangelista o Sant Pare. D’aquesta 
manera, va repassant la vida, pensament, dedicació i recorregut de Climent 
de Roma, Ignasi d’Antioquia, Policarp d’Esmirna i alguns més, els quals vis-
queren durant els dos primers segles de la nostra Era. Tots ells van recollir, i 
transmetre, la doctrina dels apòstols, gràcies a la que hem pogut descobrir el 
desenvolupament i l’experiència de les primeres comunitats cristianes.
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La part afectiva es desprèn de la mateixa comunicació epistolar entre 
oncle i neboda, on es veu la calidesa de Mn. Arnau, principal personatge de 
l’obra, qui ha anat observant, instruint i educant, a més d’ assaborir, el creixe-
ment de na Clara, itinerari del que es sent plenament orgullós. Clara Marqués 
ha respost a les seves expectatives, tant a nivell professional i humà com 
de persona creient. També podem observar altres personatges, com el de la 
“dona orant”, que apareix al final de cada conjunt de cartes, tancant els res-
pectius capítols. Es tracta d’una persona que, recollida i en silenci, els anava 
observant quan estaven resant a la seva parròquia de Sta. Maria dels Àngels. 
Aquesta ‘orant’ podria representar una de les formes més didàctiques de Mn. 
Arnau-Faner, que sap utilitzar aquestes darreres línies per acabar de puntua-
litzar, una vegada més i de forma evangelitzadora, idees, frases o conceptes 
de la doctrina cristiana que defensa. Paper, que, més endavant i de forma 
més crítica, podria realitzar, com observador extern, algun lector contestatari. 
D’aquesta manera, l’autor ens introdueix, de ple, en el contingut de la Di-
dakhé, el document cristià més antic que es coneix i que ens situa cap els anys 
70-75 de la Era cristiana. I de la mateixa forma que ho diu a l’introducció 
Mn. Joan Faner, també a mi m’ha fet refrescar el contingut dels 16 punts, 
i de les parts, més amunt assenyalades, en què es divideix el document.

D’aquesta manera engrescadora, Mn. Arnau va referint a na Clara 
les principals aportacions de Climent de Roma. La seva primera carta 
constitueix la primera obra literària cristiana dirigida, des de la comu-
nitat de Roma a la de Corint, com signe de l’autoritat romana del Papa. 
També li refereix les característiques i el pensament d’altres Sants Pares 
dels segles I i II: així, en paraules d’ Ignasi d’Antioquia, el prevere parla 
a la neboda de “com intensificar la fe en Jesús”. Parafrasejant a Policarp 
d’Esmirna, el qual du fins un extrem la caritat, li explica que “l’avarícia 
és el principi de tots els mals”, i que “s’ha d’ajudar, no condemnar”.... Es 
refereix a Papies, quan cita a l’evangelista Marc, dient: “En una sola cosa va 
posar cuidat, en no ometre gens del que havia sentit”, i “en no mentir abso-
lutament”, o quan diu “estimaràs aquell que et va crear, glorificaràs a qui et 
va redimir de la mort”.

Cada carta es converteix en una intersecció entre les paraules del Pare 
de l’Església corresponent i el pensament del prevere, que tracta aquells co-
mentaris amb objectivitat i pedagogia, de tal manera que, per la seva proble-
màtica i el respectiu aclariment, podrien passar per síntesis de sermons del 
segle XXI.

De tant en tant, s’inclouen altres personatges, que han pogut inter-
venir, i encara són significatius en la vida de na Clara Marquès: el professor 
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d’Història o l’amic ateu, els quals també arriben a participar dels comentaris 
epistolars de Mn. Arnau.

La darrera epístola acaba amb les Odes a Salomó, que l’autor vincula 
amb el quart evangeli, possiblement a causa de que, tant en les Odes com a 
l’evangeli de Joan, utilitzen el concepte de logos al referir-se a Jesús: “En 
el principi el logos existia i el logos estava en Déu i el logos era Déu” (Jn 
Pròleg, 1-1).

El segon personatge fonamental és na Clara Marquès, neboda i fillola 
alhora de Mn. Arnau. La seva resposta a la primera carta de l’oncle, prou 
eloqüent, comença fent referència a un proverbi xinès, ‘l’amic és un camí, 
l’enemic és un mur’, mostrant el que significa per ella l’oncle i padrí, un amic, 
un camí fiable, al qui pot tornar sempre que ho necessiti, sentiment que, com 
pare i pastor, també ha anat experimentant l’oncle. Mn. Joan per na Clara 
ha estat encara molt més, com es pot observar explícitament al llarg de tota 
la correspondència. En cada resposta a les deu epístoles es traspua afecte, 
emoció, admiració, sobretot agraïment per aquest prevere que ha seguit cada 
pas que ha anat donant la fillola. Les respostes a les cartes del padrí inclouen 
tant la continuïtat de la temàtica iniciada per Mn. Arnau en els temes que 
encapçala, com tants sentiments d’ella, vinculats, en ocasions, als dos amics 
ja comentats, i que han tingut un paper cabdal en la seva vida. Clara Marquès 
li deu al seu oncle el haver-se iniciat i aprofundit en la fe, el poder compartir, 
amb ell, dubtes, creences, inquietuds, afectes. Les mateixes cartes serveixen 
a l’autor per evangelitzar i compartir la fe, a través de la paraula parlada i 
escrita, a una neboda a qui ha vist créixer en tots els ordres i a la qual estima 
com una filla.

El tercer personatge de l’obra és la “persona orant”, que anava ob-
servant cada una de les pregàries, compartides per Mn. Arnau i na Clara a 
l’oratori de Santa Maria dels Àngels. De vegades, l’orant s’endinsava en la 
pregària amb tanta força, que la portava a concloure-la mitjançant un compte 
o un salm. D’altres, era el mateix prevere, qui es servia de l’orant per tancar 
els capítols amb una frase, o comentari d’un evangeli.

 Podríem dir, com a conclusió, que tota l’obra de J. Bosco Faner està 
plena dels ensenyaments de Jesús, paraules amb les que coincideix i les fa 
presents amb la veu de cada personatge. D’aquesta manera podem observar 
quan, a través de Mn. Arnau, intenta clarificar la procedència del doble títol 
del Codi jerosolimità: “Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, ba-
tejant-los...i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo som amb 
vosaltres, dia rere dia, fins a la fi del temps” (Mt. 28, 18-20). De igual forma 
ho reflecteix assumint les paraules de Clara, referint-se als senzills, que saben 
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magnificar Deu quan llegim: “La meva ànima magnifica el Senyor, el meu es-
perit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serven-
ta”... (Lluc 1,46-48). També la dona de l’oratori ens transmet els sentiments 
de dues persones, que, unides per llaços familiars i de pregària, expressarien 
el seu agraïment pel que haurien rebut de Déu, i que ella transcriuria a unes 
notes, les quals trobaria Mn. Arnau, engroguides i a la tauleta de nit, dies des-
prés d’haver mort, i que demostrarien la fe i l’amor que els tres sentien pel seu 
creador: “Anem descobrint, pas a pas i dia rere dia, que res ens mou més que 
Jesús. Res ens mou més que el seu missatge, més que el seu amor, més que la 
seva llum!... Sense l’Amor, res del que vivim ens pot omplir. Sols la pau, sols 
l’humor, vessen l’Amor” (Cartes noves, joves, velles, p. 103).

L’autor, al llarg de l’obra, ens ha anat marcant el camí segons la tradi-
ció viva de l’Església, i ens ha conduït, amb el seu testimoni, a aprofundir la 
fe de la manera més autèntica.

Maria Vives Gomila
Professora emèrita de Pedagogia i especialista en Psicologia clínica 

de la Universitat Autònoma de Barcelona
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6. MOMENTS IMPORTANTS
DE LA MEVA VIDA
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6.1. LA MEVA INFÀNCIA

Vaig créixer al costat dels meus pares Joan i Esperança, i dels meus 
germans i àvia Joana. Sempre agrairé l’educació rebuda: amor, tendresa, fe, 
disciplina, valors, ...

De la meva mare duc arrelada la seva tendresa i la capacitat del seu 
diàleg. Sempre a prop meu i passant hores i hores de conversa amb la intenció 
de que comprengués el que, a favor de tots, convenia. A una família de deu 
germans, cinc germanes i cinc germans, pare, mare i àvia, no hi havia lloc pels 
egoismes.  Ella em va ensenyar a pensar amb els altres i a saber conjugar la 
meva llibertat amb la necessària i convenient solidaritat. Ma mare era una 
persona d’espiritualitat profunda. Espiritualitat del tot creïble i que em feia 
ganes d’imitar.

Del meu pare he retingut la necessitat de la disciplina, del treballar per 
als demés i de la prudència i claredat amb la parla quan les situacions són 
difícils. Segur que no sempre ho sé posar a la pràctica, però ho intent. He as-
sumit que la disciplina, el treball i les bones maneres han de formar a qui vol 
aconseguir una sana autonomia i agilitat en la no sempre fàcil convivència. El 
meu pare era una persona creient que vivia el seu compromís a favor de la 
família i dels altres. Ell em va demostrar que era necessari  assumir  respon-
sabilitats eclesials,  socials, culturals, ... El meu compromís a favor dels demés 
va néixer al seu costat.

De la meva àvia duc arrelada la netedat i el somriure. L’àvia Joana era 
una dona elegant, desitjosa de vestir roba neta i de mantenir la casa amb ordre. 
I els seus valors ens els feia aprendre amb un somriure característic. D’ella sé 
que el somriure és del tot necessari quan, el que he de fer o el que em convé 
fer, no és fàcil.

Dels meus germans i germanes -som el fill numero set-, he rebut un 
munt de valors. Sis són els germans que varen néixer abans meu i tres, des-
prés. Avui sento la necessitat de recordar-me d’algunes de les seves qualitats. 
Qualitats que viscudes a prop, arriben a influir en la vida de qualsevol: 

-De na Tònia, la meva germana major, guardo la necessitat de conèixer 
la història familiar i de fer-me proper. Al seu costat vaig aprendre a escriure i 
a llegir.
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-Del meu germà Cisco, he admirat sempre la seva responsabilitat en 
les tasques de casa. Tinc present com, essent jo un infant, em portava en bici-
cleta i/o a les barres d’un senzill carruatge anant i venint d’un hort que teníem 
a casa. Era un passeig esperat i deliciós.

-Del meu germà Joan, no tinc anècdotes seves durant la meva infància. 
Va partir cap a Barcelona quan jo tenia just quatre anys i avui és prevere sa-
lesià. De fa temps aprenc d’ell l’amor que sent per la família i, en especial, 
pels més infants. És un gran organitzador de festes, excursions, vetllades de 
cant i poesia.

-De la meva germana Joana, guardo la seva il·lusió en pentinar-me i 
fer-me lluir les ones que regalaven els meus cabells quan, d’infant i de jove, 
eren abundants. Retrocedint en el temps, frueixo encara pensant les llargues 
estones viscudes al seu costat quan, a casa, donava al pedal d’una màquina de 
fer “mantellines”.

-Al meu germà Tiago li agrairé sempre el seu ésser el germà referent: 
dormíem a la mateixa habitació i en ella fruíem jugant i “fent de les nostres!”. 
Ell em conduïa de la mà al col·legi dels salesians i em feia de professor per la 
seva facilitat en les matemàtiques, ...

-A la meva germana Esperança la record entre les seves amigues quan, 
jugant amb elles al carrer de casa, sempre em feia lloc per a participar de l’ac-
tivitat que portaven a terme. Mai em vaig sentir exclòs. Les seves amigues 
encara són actualment per a mi quasi bé unes altres germanes.

-De la meva germana Auxilin, l’octava de casa, el meu record és so-
bretot el dia de la nostra Primera comunió. Va ser una festa esperada i viscuda. 
Una festa viscuda per tots els de casa. Ella i jo ens portem sols disset mesos i 
la seva infància ha estat sempre la meva.

-Amb na Pilar, germana que morí als 26 anys, em veig exercint el rol 
que els meus germans majors estaven exercint amb mi, rol de pare i mare. 
Sempre comento que la seva mort va ser per a mi una de les experiències i 
lliçons més difícils d’aprendre i d’acceptar de la meva vida. Ella forma part 
d’un curt però molt intens espai que em pertoca i que m’ha marcat profunda-
ment. 

-I el meu germà petit, tot i que avui ja passa dels seixanta, en José Luís, 
va ser com un joguet posat a les mans d’uns germans que competíem per estar 
al seu costat i portar-lo a braços, al llit, ...  

Què interessant és per una bona educació a favor de la convivència, de 
l’austeritat, de la solidaritat i de l’aprenentatge, formar part d’una família 
nombrosa. Crec que tots els germans sempre agrairem la generositat i l’en-
trega dels nostres pares, complementada excel·lentment per l’educació que 
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vàrem rebre també de mans de les Germanes de la Consolació i dels Pares 
salesians. La infància és un moment molt important de la meva vida. Segur 
que el meu estil actual gaudeix de la seva vivència. Del cor em surt donar 
gràcies amb total sinceritat.

6.2. RECORDS DE LA MEVA JOVENTUT

-El primer, el Seminari Diocesà de Menorca i els meus companys, forma-
dors i professors. Entre ells, em segueixen essent referents els Preveres: Ra-
fael Oléo, Michel Casasnovas, Fernando Cortés; els professors: Antoni Moll, 
Josep Castell, Josep Salord, Fernando Martí, Francesc Martí, Antoni Orell, ...; 
els formadors: Bartomeu Llompart, Pere Oléo, Miquel Anglada, ...; els com-
panys: Joan Capó, Guillem Camps, Sebastià Taltavull, Jaume A. Vidal, Ma-
nolo Bonet, Francesc Huguet, ... Quina sort tenim quan persones del nostre 
entorn ens marquen positivament gràcies a un dels seus detalls, a una de les 
seves qualitats, a la seva forma de fer i de ser. Es bo saber escollir i deixar-se 
escollir per persones que ens ajuden a madurar en tots els sentits.

-El segon, el Seminari Diocesà de Mallorca. Tot i que en ell sols hi vaig 
passar un curs, el tercer dels estudis de Teologia, va ser una primera gran 
obertura a la diversitat. Vivíem junts amb altres companys seminaristes a un 
pis de Palma i anàvem al Seminari per a rebre ensenyança acadèmica. Em va 
ser molt positiu aquesta obertura a una realitat diferent de la que fins ara havia 
viscut amb gran intensitat.  En aquests temps vaig començar a desitjar no 
perdre el que més estimava i més havia après en la família, en els col·legis de 
la meva infància i en el Seminari de Menorca, i vaig sentir, també, la necessi-
tat d’enriquir-me de noves experiències personals i d’entorn. Aprendre a man-
tenir conviccions enmig de la diversitat sempre ha estat un repte que he 
assumit i que m’ha ajudat a ser més autèntic amb jo mateix. Va ser una època 
que vaig integrar  que si volia arribar a ser algú no podia deixar de ser jo ma-
teix.

-El tercer, la Universitat de Teologia dels Jesuïtes a Sant Cugat, Barcelona. 
Aquí vaig navegar sol enmig d’unes aigües que em portaven riquesa tant en 
quant em possibilitaven deixar el port atraient de la Universitat i del petit grup 
de quatre seminaristes menorquins, i entrar a dins del sarau d’una gran ciutat. 
Va ser una excel·lent preparació personal per anar assumint, pas a pas, la meva 
opció d’acceptar la crida del Bisbe Moncadas, sempre enyorat i sempre pro-
per, per a rebre el ministeri sacerdotal. Vàrem gaudir de professors de teologia 
de gran talla acadèmica i de l’oportunitat de madurar humanament i espiritu-
alment sense la presència de formadors nit i dia al nostre costat. El meu sentit 
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d’autonomia el vaig adquirir fortament durant aquesta època de dos anys de 
la meva vida, dels 22 als 24.

-El quart, la Parròquia de st. Antoni Maria Claret, a la qual vaig servir com 
a diaca durant un any. El bell mig d’aquesta comunitat vaig començar a de-
gustar i bussejar la profunditat del que seria i és la meva vida presbiteral. 
Agrairé sempre i profundament el bon acompanyament que en feren matrimo-
nis que sempre em són i em seran amics entranyables: Juanita Sintes-Jordi 
Capó, Francesc Capó-Pilar Nin, ... Agrairé sempre a aquesta comunitat que 
just començava a formar-se i encara no tenia local propi, la meva preparació 
a favor d’un ministeri que no l’entenc si no és molt proper a les persones. Un 
ministeri que crec que parla més fent, servint, callant i pregant, que parlant. 
Un ministeri que, des de la pregària i la celebració de l’Eucaristia, dóna im-
portància a les persones, a la comunitat, i no tant, ni fer-s’hi prop, a la seva 
estructura física.

6.3. DIVERSES ETAPES DEL MEU MINISTERI 
SACERDOTAL

-La meva primera experiència va ser a la Parròquia de sta. Eulàlia i al 
poble d’Alaior. Records, vivències que sempre romanen molt interiorment i 
que van lligades no sols a noms d’altres preveres, també de laics, de persones 
d’església i de no església, persones d’esquerres i de dretes, persones variades 
que formen part del que és la vida de qui sigui a qualsevol part on habita.
 Tinc sempre molt present l’organització i consolidació de grups de 
joves, del primer campament masculí i femení, del meu inici en el camp de 
l’educació escolar, del saber treballar pastoralment amb companys preveres 
de diferent edat i diversa forma d’entendre l’església i la seva pastoral, ... 
Època d’inici d’una Església que, empesa per l’alè del Concili Vaticà II, volia 
fer-se present en la vida de la gent, del poble, del país. Temps no fàcil on vaig 
viure el final de l’època franquista i l’inici de la democràcia en conseqüències 
que m’han servit per a la vida. Època on les homilies dels capellans eren es-
coltades i no poques vegades tergiversades i multades segons interessos del 
moment. Època on, el goig i el patiment de servir, em va fer aprendre la im-
portància de seguir navegant a contracorrent, de no cansar-nos d’estar cansats, 
de somriures, de noves il·lusions, de perdonar i ser perdonats, de rectificar i 
tornar a començar. La meva primera experiència parroquial ha estat pionera 
en la meva vida. Sempre n’estaré agraït a la Parròquia i al poble d’Alaior.
-El meu segon espai va ser Roma. El bisbe Miquel Moncadas m’hi envià i jo 
crec que per reposar després d’uns primers quatre anys d’aprenentatge minis-
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terial no fàcil. A Roma  hi vaig fer un temps on, compartint casa amb altres 
preveres de diferents diòcesis espanyoles (vull recordar especialment a Lluc 
Riera, prevere de Mallorca i, des d’aquell temps, un dels meus millors amics 
capellans), i anant a la Universitat Salesiana per a cursar estudis de Pedagogia, 
es va arrelar fortament a dins meu la meva opció sacerdotal. Viure a prop 
d’una església oberta al món i conduïda pel gran Papa, avui sant, Pau VI, vaig 
rebre la sembra d’unes llavors que avui tenen arrels, branques i fulles arreu. 

Reconec que l’Església ha de viure oberta i en diàleg amb el món. 
l’Església ha de ser senzilla, austera, humil, esperançadora, orgullosa del mis-
satge que Jesús li ha posat a les seves mans i cor. L’Església no ha de refusar 
el diàleg amb ningú. Ha de saber escoltar i, per açò, ha de ser pacient i “im-
pacient”.  Ha de ser una església en ganes de respondre a la realitat tot fugint 
d’actituds que en el fons presenten inseguretat quan les aigües estan burina-
des. Actituds que exposen el compliment d’unes lleis com a més importants 
que el pas a pas acompanyant a persones en les seves dificultats i varietat. 
Crec que puc dir que de Roma em vaig sortir animat, esperançat i amb un 
sentit del meu ministeri més “de peus a terra” i més desitjat.
 -El meu nou destí va ser la Parròquia de st. Bartomeu de Ferreries i 
l’Escola de st. Francesc d’Assis. Escola Diocesana, la única diocesana de 
Menorca. Mai agrairé prou l’encàrrec que em va demanar exercir el Bisbe 
Deig i que ell prou sabia que anava inicialment  contra la meva voluntat. Jo 
volia trepitjar l’espai i fer-me proper a les persones del Centre Pius XII de 
Maó on, en aquell temps, parl de l’any 1979, hi havia qui patia dificultats 
específiques. Reconec que és des d’aquell moment que em deixo regir per 
aquestes paraules: mala sort, bona sort, qui ho sap?. Obeint al Bisbe vaig 
viure entre els ferreriencs i ferrerienques anys i hores d’agraïment total. A 
Ferreries he viscut cor a cor la vida normal i corrent de les persones, la neces-
sitat d’acompanyar i deixar-me acompanyar, el goig de l’amistat profunda i 
sincera, i també de la paternitat i maternitat. Alguns d’ells (Tomeu Huguet, 
Margarita Marqués, ...) m’han estat com a  pare i mare. A Ferreries he viscut 
més alegries que penes, més ganes de ser capellà i ajudar a la gent, més vo-
luntat en servir a la gent necessitada, més il·lusió en educar persones des de 
la confiança reconeixent que, qui és constant en el dia a dia, aconsegueix el 
que en un principi sols era un somni. A Ferreries he viscut converses, batejos, 
noces, uncions de malalts, funerals inoblidables. A Ferreries he viscut la festa 
del poble com un caixer més que xala passejant el seu cavall arreu arreu i 
essent motiu d’unir-nos molt més a tots.
 -El meu “ara” actual, i des de l’any 2002, està ubicat a la Parròquia de 
St. Esteve de Ciutadella i al Seminari Diocesà de Menorca. Com sempre m’ha 
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passat, jo desitjava un altra cosa. Desitjava quedar per sempre a Ferreries. 
Però l’obediència als meus bisbes m’ha fet rebre la riquesa que adquireix qui, 
obeint des de l’amor, segueix la sorpresa que a cada moment ens concedeix el 
Senyor. Gràcies al Bisbe Piris vaig aterrar als meus 54 anys a aquests dos 
camps. Per açò i per altres coses, donaré gràcies per sempre al bisbe Joan. La 
vida és més vida quan et deixes endur i no quan la intentes controlar i posseir. 
 A la Parròquia de st. Esteve hi visc la meva edat adulta. Adultesa, la 
màxima que he pogut aconseguir fins ara. I esper que augmenti. En ella m’hi 
trobo compromès de cap a peus tot intentant compaginar esforç, temps, tre-
ball, presència amb la tasca del Seminari que m’ha fet acollir tot el que faig i 
som, molt més seriosament. Ser formador dels futurs capellans és una respon-
sabilitat que et cala fins el fons de l’ànima. Quan la vida la vivim no des de la 
mediocritat si no des de la profunditat, agafa un aire diferent. Té un estil més 
gratificant i més compromès! 
 Aterrar a Ciutadella ha estat obrir-me a una comunitat on les noves de 
la  pastoral són sempre “noves”, tenen aquell gust de novetat i obertura que 
enganxa. Tenen aquell alè sa que un sent que refresca els pulmons i l’allibera 
del perill de caure en la rutina que viscuda sense consciència frena el progrés 
de qualsevol.
 -En la meva vida, i fins ara, he exercit altres responsabilitats a nivell 
diocesà: consiliari diocesà dels Equips de matrimonis, Delegat d’Ensenyança, 
Delegat de l’Àrea de l’Anunci, professor d’Institut, secretari d’estudi del Se-
minari i professor del Seminari, ...  Però el que sent molt a dins meu perquè 
els càrrecs i les responsabilitats pastorals canvien i s’acaben, és que el minis-
teri sacerdotal m’omple i el vull seguir vivint des del servei, des de la pregària 
i des de la confiança total en Déu. Experiència que confio viure, com he viscut 
fins ara, a prop d’una gent, els meus amics i amigues de la Parròquia de st. 
Esteve, que m’ajuda a estimar i a ser el que som acollint i estimant  cada mo-
ment variant de la història.
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Amb D. Joaquin Aliqué 
Sánchez, Secretari de 
l’Ajuntament de Ciutadella

Día de la mevua Primera 
Comunió 9-Juliol-1955
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Amb un grup de nebots

El primer de l’esquerra de la quinta fila.
Comunitat del Seminari, any 1960
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23-IX-1972. Dia de la meva Ordenació 
presbiteral. El Bisbe Miquel Moncadas

23-IX-1972. Esperança Bagur i Joan Faner, mare i pare.
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24-IX-1972. La meva primera Missa. Al mig de S. Taltavull, avui bisbe de 
Mallorca, i Joan Faner, el meu germà salesià. 

Dies d’acampada amb joves de la Parròquia de sta. Eulàlia d’Alaior. Agost 1973
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Recés al Santuari del Toro. Any 1976

Amb un Equip de Matrimonis de la Mare de Déu. Ferreries. Menorca.
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Amb alguns Equips de Matrimonis la Mare de Déu. 
Montserrat,  any 2001

Amb un Equip de Matrimonis de la Mare de Déu. Ciutadella. Menorca. Any 
2016
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Amb José Mª Gil Robles, M. Casanova, R. Tremosa, C. Ribas, E. Mogas.
Participant d’una Taula Rodona durant la commemoració dels 50 anys dels 

Equips de Matrimonis de la Mare de Déu. Barcelona. 6/7-XII-1997.

Amb Religioses Filles de la Misericòrdia i Dominiques que exercien pastoral-
ment a Ferreries, a la Parròquia i Col·legi de st. Francesc d’Assís. Any 1985.
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El Alto (Bolívia), any 1983. Experiència de treball que vaig compartir amb 
una quinzena de joves i quatre persones adultes durant un mes.

El Alto (Bolívia), any 1983
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Kambaga (Ghana), amb el Bisbe Lucas i els metges Joan Albertí i el  Lluís 
Naves. Any 1995. Amb Lluís Naves, durant un mes, muntàrem un laboratori 

d’anàlisis clínics.

Dia de l’ordenació sacerdotal de l’avui bisbe auxliliar de Barcelona, Mons. 
Antoni Vadell, 31 maig 1998.
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Amb l’avui bisbe de Mallorca S. Taltavull i el bisbe Joan Piris, avui bisbe 
emèrit de Lleida. Parròquia st. Bartomeu, Ferreries.
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Batejant a Marina Torres Coll, 30 juliol 2006.
Parròquia de st. Esteve, Ciutadella.
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Participant de la Festa de la Mare de Déu de Gràcia, Maó.
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Entre els meus pares, Joan i Esperança. Juny 1974. Abans d’iniciar les 
Festes de st. Joan, Ciutadella.
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Durant les festes de st. Llorenç d’Alaior, agost 1973

Dia des Be, festes de Ciutadella. A la dreta del bisbe Antoni Deig. A la seva
esquerra, el caixer Senyor Dony Lluís de Olivar. Juny, 1986.



403

Durant un “jaleo” de st. Bartomeu, festes populars de Ferreries.
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Conjunt de caixers, festa de St. Bartomeu. Ferreries
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Festes de Sant Joan. Juny, 1975, Ciutadella
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Amb els meus germans. Juny 2015
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             Roma, octubre 2013. Amb els bisbes  S. Giménez i  S. Taltavull, i 
un grup de catequistes de la Parròquia de st. Esteve. Participàvem d’una 

trobada internacional de catequistes.

Vivint el cinquantenari de la Parròquia de St. Esteve, Ciutadella. Any 2016. 
Amb Miquel A. Casasnovas i Agustí Anglada. Presenta: Antònia Carbonell.
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Trobada Parroquial, st. Esteve, a sant Joan de Missa, Ciutadella. 
(24 novembre 2012)

Excursió parroquial (St. Esteve) al Poblat Prehistòric de Torre d’en Galmés, 
Alaior. ( 1 maig 2013)
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Primera celebració de l’Eucaristia a la Catedral de Menorca de Mons. 
Sebastià Taltavull, després de la seva ordenació episcopal a la Catedral de 
Barcelona dia 21, març 2009.  A més del bisbe Sebastià i un servidor, Mons. 

Salvador Gimenés i Mn. Rafel Portella, Vicari General de Menorca.

Trobada amb els seminaristes 
de Menorca durant l’estiu del 

2018. Ens acompanyen, el Bisbe 
de Menorca Mons. F. Conesa i el 
Director Espiritual del Seminari, 
Jaume A. Vidal, a l’esquerra del 

Sr. bisbe.
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Amb els seminaristes majors de Menorca.  Juny, 2018. Lloc: 
Seminari Diocesà.

Presentació del llibre El cor te’n parla. Any 2009.
El presentà el Bisbe Mons. Salvador Gimenez.
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Com a rector del Seminari, durant la recollida del Premi a favor del Semi-
nari de Menorca (Fabiol de plata) concedit pel Centre Casino 17 de Gener, 

Ciutadella, per les activitats socials desenrotllades. Gener del 2008.

Trobada al Seminari de Menorca amb ex seminaristes menorquins. 
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Trobada internacional de Rectors de Seminaris. Roma, setembre 2018



413

8. ANEXES





415



416



417



418



419



420



421



422



423



424



425



426



427

9. PUBLICACIONS
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9.1. LLIBRES

1. Rebrots d’arrels centenàries, 1301-1989 – (1989  Objectiu: D’on venim, 
cap on caminam)

2. Hores d’hàlit, 1991. (Una mostra entranyable de la presencia de Déu en el 
dia a dia)

3. Humà en l’autoritat, Antoni Roig i les seves cartes d’ofici, 1774-90  
(1991. Nascut a Maó, a hores de ser anomenat fill adoptiu de Ferreries)

4. Neixen els seus primers brins, Fra Bonaventura Salort i Mercadal, 1799-
1874 (Fill preclar de Ferreries nascut amb el nom de Joan. 1992)

5. Rissagues de Colors, (Intimitat en forma de pregària poètica 1994)

6. En el balandreig de les ones diàries, 1998 (Una reflexió diària atenta a la 
vida. De gener a juny)

7. El cel de nou clareja, 1999 (Una reflexió diària, atenta a la vida. De juliol a 
desembre)

8. Una escola per al poble, 1999  (La història del Col·legi st. Francesc de 
Ferreries, amb altres col·laboradors)

9. Descalça la paraula, 2001 (Brodat de poemes que desclouen el meu món 
interior)

10. Panthalasa, 2002  (Novel·la i tractat d’una filosofia de la vida.)

11. Ressò de silencis, 2004 (Poemes i contes nascuts del diàleg fecund entre els 
seus autors: Dolors Oller i J. Bosco Faner) 

12. Sol en mi mateix, 2006 (Acompanyo a qui es decideix a fer Revisió de Vida)

13. El cor te’n parla, 2009 (Diàleg amb qui Déu crida al sacerdoci)

14. Maria, lletanies lauretanes, 2009 ( Maria, càtedra del missatge de Jesús)

15. Deixem de ser mediocres, 2016 (Reflexions al Facebook durant el 2013)

16. En l’amistat guaita l’Amic, 2017 (Sense estimar no es descobreix Déu)
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17. Qui comprèn la Nova i qui l’escamparà?, 2017 (Conjunt de poemes sobre 
Nadal, Maria i Pasqua)

18. Cartes noves, joves, velles, 2018 (Apropar-nos els Pares apostòlics i escrits 
dels segles I i II). (Papa Francesc: Hem de tornar als orígens (frescor, com-
promís, vivència no teoria)

9.2. HE PARTICIPAT

1. Jocs populars (Quaderns de Folklore, n. 11)

2. Batec de pedres centenàries, 1998

3. Jardins de Déu, 2003

4. Illanvers, 2007

5. Poetes de Menorca, 2010

6. Versos per la llengua, 2013
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