
H em de confessar que tenim una tendència, bastant
generalitzada, a descobrir amb més facilitat el
caire negatiu que els aectes positius de la vida i

del món que ens envolta.
Això ens passa sovint, i de manera eecial, quan estam

malalts, quan tenim problemes familiars o econòmics, quan
observam i avaluam fets i persones. En aquestes ocasions i
circumstàncies, gairebé sempre pesa més el plat dolent de
la balança que el plat bo.

Però si ens detenim
a  mirar-ho amb objectivitat
i a valorar cada situació des
d’una certa distància, segur
que descobrirem en la nostra
actuació i en la nostra vida,
considerada globalment, que
un caramull de coses bones
ens passen desapercebudes, i
que les dolentes sembla que
guanyen protagonisme.

També, a nivell d’Església,
a les reunions, trobades i re-
flexions de cristians, ens sol passar el mateix: col·locam l’ac-
cent en allò que no ha acabat d’anar bé en lloc de valorar el
que ha estat viscut, participat, engrescador, positiu.

Arriben a ser reiteratives i cansades les queixes (certa-
ment estèrils): que si els fidels som pocs, molt majors, que
si som desganats i considerats «bitxos raros»... I tenim la
temptació de viure aquests “tòpics” amb desànim, cansa-
ment i tristesa. Sovint sentim com es remarca que una gran
majoria de parelles joves no es casen per l’Església, que va
baixant el nombre dels qui demanen el Baptisme per als
fills, que ja n’hi ha que prescindeixen del funeral per a un
familiar, que la primera Comunió es redueix per a molts a
“fer una festa amb els amics”... Tot això és una realitat pal-
pable, i havia d’arribar; ara pot servir per a un canvi radical,
que ens dugui a celebrar els sagraments i la vida cristiana ja
no per costum, sinó des d’una ferma convicció, i no per se-
guir una tradició o no contradir els majors, sinó per l’accep-
tació d’una creença que ens adhereix a la persona de Jesús.

No fa molt el nostre Bisbe Sebastià va publicar un llibre
titulat «Brots de vida». Encara no he tingut l’ocasió de lle-
gir-lo, però m’imagín que va en la línia del que parlava al
principi, de saber descobrir el costat positiu de les persones
i de les situacions, i més en concret del que passa a les nostres
famílies i comunitats cristianes.

Quan encara som en temps pasqual, vivint l’alegria del

Senyor Ressuscitat i plens d’eerança perquè recordam
que Ell ha vençut el mal i la mort, vull destacar els aectes
positius que trob a l’Església de Manacor: els signes de vida,
que s’obren com finestrons de llum i germinen com brots
d’eerança.

El passat dia 21 d’aquest mes d’abril, el Bisbe va confir-
mar, a la Parròquia de Crist Rei de la nostra ciutat, catorze
adolescents i joves que reberen el Sagrament amb molta

il·lusió i amb ganes de conti-
nuar com a membres aius
dins les nostres comunitats,
com a testimonis de l’Evan-
geli al servei dels germans.
Tots ells provenien o bé del
procés de fe que duen a terme
les Comunitats Neocatecu-
menals o bé del Grup Em-
maús, on segueixen tot un
itinerari de formació, partici-
pant de forma aiva, creativa
i dinàmica en la vida i en les
celebracions de les nostres

Parròquies, compromesos en accions ben concretes.
Estic convençut que aquests adolescents i joves són el

futur de l’Església de Manacor, seguint el seu procés de fe,
descobrint cada dia més Jesús i el seu missatge que orienta
i acompanya les seves vides, conscients que són Església i
que a ella pertanyen, amb una visió oberta, universal. Això
només és possible per la força de l’Eerit i per la mediació
d’uns/es catequistes que els ajuden en la seva formació, els
acompanyen i, com a germans majors, són un punt de re-
ferència per viure la fe.

Un altre element ben significatiu és el de la catequesi fa-
miliar, on els pares dels nins, ajudats pels catequistes, es
comprometen a educar els seus fills en la fe, rebent una for-
mació adequada per a aquesta missió. Ja no és allò de pre-
parar-se només per fer la primera Comunió i després no
tornar acostar-se per l’Església. Pares, catequistes i fills ce-
lebren junts, a la vegada que aprenen a ser testimonis del
Ressuscitat, es disposen a ser més responsables dins la co-
munitat cristiana.

Aquests signes i altres ‘brots de vida’ que podríem mos-
trar, ens mantenen viva l’eerança que no tot està perdut.
Que malgrat la secularització, la increença i el materialisme
que ens envolta, Jesús continua tenint seguidors fidels i el
seu missatge  és ben viu i actual. Tant de bo el sapiguem dur
a la pràica i el contagiem als qui tenim més a prop nostre.

Andreu Genovart Orell
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Finestrons amb llum d’eerança

Grup de joves confirmats, amb el Bisbe i els preveres. 



C omenç aquest escrit unes setmanes després de la vi-
sita al lloc que ha estat el punt de partida d’aquest
article, colpit encara pel fort impae que va causar

en mi l’anada a aquest indret. Em referesc al camp d’extermini
de Sachsenhausen, situat a poc més de mitja hora del centre
de Berlín.  

El primer fet que crida l’atenció és el fort contrast que ob-
servam mentre el tren arriba al nucli d’Oranienburg: en molt
poc temps hem passat de les grans avingudes i del luxe propi
de les millors tendes a un in-
dret que va ser creat i destinat
per a l’execució sistemàtica del
mal. També és curiós obser-
var el posat de les persones
que aquell dia visitàrem el
camp: molts caminam amb el
cap baix, parlant en veu baixa
en petits grups, amb l’ànim
abatut i amb un pas gens fala-
guer... com si ens preparàssim
per allò que anàvem a veure. 

El contingut de la visita va
confirmar amb escreix les
nostres pitjors expectatives.
La guia ens va començar a ex-
plicar qüestions com la pròpia
disposició arquitectònica del camp, amb la torre de vigilància
col·locada d’una manera que des d’allà es tenia una visió com-
pleta de tot el lloc; com a símbol de que res ni ningú s’escapava
de l’ull del mal. Per no parlar dels barracons, les forques en què
es penjava els interns, les cel·les d’aïllament i de càstig, els fil-
ferros amb càrrega elèctrica que envolten tot l’indret, les cam-
bres de gas, les dependències en què s’afusellava els presoners
que ja no tenien forces per a fer feina, o les esfereïdores sales
de la infermeria.

Són moltes les preguntes que em vaig plantejar quan vaig
veure tot això i imaginava de quina manera degué (sobre)viure
la gent que va tenir la desgràcia de passar per Sachsenhausen.
Entre moltes altres: com és possible que això arribàs a succeir?
Com pot ser que la majoria de l’electorat alemany donàs la
seva confiança a un personatge com Hitler? Com és possible
que l’home sigui capaç d’arribar a fer tant de mal? De quina
manera es va convèncer la gent perquè deixàs de considerar
els jueus com a germans i tancàs els ulls i, sobretot, el cor da-
vant la seva aniquilació? Com va viure el poble jueu, que es
considerava l’elegit per Déu, aquesta situació d’extermini i d’a-
bandó? I Déu, com va permetre que passàs tot això? On era
mentre les víctimes cridaven la seva dissort i reclamaven amb
fe i eerança el seu ajut? Per què el seu silenci era tan feridor

i escandalós? Us ben assegur que la llista encara podria ser
molt més extensa... 

El cert és que la descoberta de les atrocitats que havia
comès el règim nazi en els camps d’extermini va suscitar
també un debat de molt d’impae en el món cultural, artístic
i filosòfic. Un pensador com l’alemany eodor Adorno es
demanava, per exemple, si tenia cap sentit “escriure poesia
després d’Auschwitz”; com si res fet per part de l’home tengués
raó de ser després d’haver vist les calamitats que havia estat

capaç de cometre. O d’altres
que afirmaven de manera ro-
tunda que “si hi ha Auschwitz,
no hi ha Déu”.  

La frase d’Adorno i la d’al-
tres pensadors, des del meu
modest punt de vista, no va
més enllà del Divendres Sant,
en què s’ha imposat a tot
arreu la foscor, el silenci de
Déu és insuportable i la por ha
fet que els deixebles fugin com
a conills; com si la pedra ha-
gués quedat de manera defi-
nitiva barrant el pas de
l’entrada del sepulcre. No han
tengut en compte, per exem-

ple, allò que trobam en el Gènesi en relació al fet que “l’origen
del problema del mal no es troba en Déu, sinó en l’home”; o
que “el patiment és en darrer terme conseqüència de la injus-
tícia de l’home, no de Déu”.     

Si creim de veritat en allò que celebram la nit del Dissabte
Sant, això és la Resurrecció del Senyor, hem de ser capaços
d’entendre que Déu no va tenir ni té res a veure amb el mal
que hi ha al nostre món: aquest és única i exclusivament obra
de l’home en l’ús de la seva llibertat. Però sobretot hem de
creure que Déu era allà, patint amb les víctimes, a un camp
d’extermini del temps dels nazis i a tant altres llocs en què avui
hi ha gent que pateix, com a Síria o al mar Mediterrani.

Fixau-vos en la imatge que acompanya aquest escrit. Ben
davant del lloc en què hi havia la cambra de gas i els forns cre-
matoris, s’aixeca aquesta digníssima “Pietat”. Enmig d’un femer
ple de mort i destrucció ha nascut aquesta flor, que és una
mostra de la compassió i la solidaritat que també es va donar
entre els interns del camp d’extermini. Fins i tot en les situa-
cions més extremes, en què res sembla que té sentit, es demos-
tra que l’amor és més fort que la mort i que la creu no té la
darrera paraula. Siguem nosaltres també, cristians del segle
XXI, testimonis de Resurrecció; és el nostre tresor més gran.   

Montserrat Nadal Fullana
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Creure, eerar i estimar,
malgrat totes les dificultats



E ntrevista amb na
Francisca Riera Ba-
ester, “Boveta” i

amb na Maria Irene Martí
Pascual, sa dona d’en Pep Pou.

- Bon dia, sabem que estau
ben compromeses i animades en
aeglar i organitzar la sortida
dels nins i nines vestits d’ange-
lets, que acompanyen la pro-
cessó de l’Encontre. ¿Teniu
idea de quan començaren a
sortir? 

Deu fer moltíssims d’anys,
per ventura 70, perquè nol-
tros ja en fa 45 que vàrem
començar amb sor Teresa de les franciscanes, i així ens en-
grescàrem a preparar els vestits i les aletes dels “angelets”, per
a acompanyar Jesús ressuscitat i la Mare de Déu de Pasqua.
També volem fer constar que en surt un grupet més petit a la
processó del Corpus, i temps enrere amb motiu de les esceni-
ficacions del Betlem vivent, a les Matines de Nadal.

- ¿Quines edats solen tenir els infants?
Des dels nadons, que duen en braços ses mares o padrines

(ara també pares), fins a nins i nines que ja han fet la primera
Comunió. Els més entranyables i que ens donen més gust són
els d’entre 3 i 5 anys, que ja paren molt d’esment i fan tota classe
de preguntes.

-  ¿Qui es fa càrrec de preparar els vestits, les aletes,
corones, etc.?

Totes dues elaboram el vestuari. A St. Pau s’encarrega la
Confraria de la Mare de Déu de l’Eerança en la Resurrecció
- diu na Maria Irene - . Enguany han estat uns 25, i surten d’es
Convent. Els assaig els vestits abans, i després de la festa els
tornen amb una aportació per a les deeses de la Confraria;
llavors els guard per a l’any següent. 

A la parròquia de Nª Sª dels Dolors - intervé na Francisca -
tenc uns 50 vestits amb les aletes corresponents. M’han ajudat

a preparar els vestits en Mateu
Perelló Mir i la seva germana na
Maria, que sempre estan dispo-
nibles. Vestim els nins i nines a
la sagristia de la parròquia, amb
la col·laboració de na Maria
Suñer. Enguany - degut a la
meva lesió de genoll - ha estat en
Mateu Perelló qui ha conduït
els infants a la processó. En total,
enguany han estat més de 70.

Na Francisca Riera ens conta
que - a més de rentar els vestidets -
prepara els ornaments de la Verò-
nica, de les Tres Maries, de la Do-
lorosa del Divendres Sant i de la

Mare de Déu de Pasqua. També controla la vestimenta de dues
“Sibil·les” i dels nins del “sermó de la Calenda”. Encara té esment de
la roba de les capees del Pilar, de les Neus, de St. Bartomeu, del
Cor de Jesús, de St. Josep i de l’altaret del Sant Crist. I avors, que
amb en Mateu Pereó fan tota la plata neta.

- ¿Com vos sentiu, amb aquesta feina, que veim que
suposa molt de temps i dedicació?

És una labor callada i constant, que no es veu però que feim
desinteressadament i ens dóna gust i alegria. Ens fa sentir útils
i ens umpl molt, i endemés podem establir una molt bona
relació amb les famílies joves.

- ¿Com influeix aquesta tradició dels “angelets” en la
família dels nins i en tota la comunitat?

Els pares, padrins, germans i tota la família se senten feliços
i compromesos, participen molt contents. És un contae molt
proper, molt viu i ple de sentiment. Creim que deixa en el cor
una amable memòria que perdura, i sense cap dubte contri-
bueix a crear lligams, eerem que també amb la comunitat
cristiana.

Gràcies, en nom de tots els qui formam les paòquies de
Manacor. I que pugueu seguir aquesta tasca per molts d’anys.

Bartomeu Tauler Valens i Francisca Vicens Ensenyat

Els “Angelets” de Pasqua

Francisca Riera Baester “Boveta” i Maria Irene Martí Pascual.

En temps de Sor Teresa, religiosa franciscana (anys 1970). Els “Angelets” de Pasqua de 2018.



Equip de redacció

Breus
CONFIRMACIÓ DE 14
ADOLESCENTS I JOVES

El passat dissabte dia 21 a la Parrò-
quia de Crist Rei el Sr. Bisbe administrà
el sagrament de la Confirmació a 14
adolescents i joves que han anat fent un
procés catequètic i es trobaven ja en dis-
posició per a la recepció d’aquest sagra-
ment. Vos oferim un fragment de
l’escrit fet  pels joves  i que enviaren al
Sr. Bisbe: «Vivim la fe a diari. En moltes
ocasions, observam i intervenim de la ma-
nera més fidel possible a aò que Jesús ens
va ensenyar. Malgrat tot, però, dins la nos-
tra humanitat ens és impossible mantenir-
nos sempre amb força davant qualsevol
situació: ens equivocam. Volem dir, també,
que vivim una fe menys dogmàtica, això és
que no ens regim totalment per l’obligació,
que és la imatge que, per desgràcia, dóna
massa sovint l’Església avui dia. Aquest fet
té com a conseqüència que la societat mos-
tra un menor interès en tot aò relacionat
amb la fe. En un món tan canviant com el
nostre, la manera de viure la fe també s’ha
de renovar.»

EL BISBE AMB
LES COMUNITATS 
NEOCATECUMENALS

El passat dia 12 d’abril el Bisbe
Mons. Sebastià Taltavull visità les cinc
comunitats del Moviment Neocatecu-
menal existents a Manacor, en el seu
centre (Catecumenium) de la Parrò-
quia de sant Pau. Li foren presentades
cadascuna de les comunitats i, després
amb totes elles, celebrà l’Eucaristia. A
l’homilia, comentant els textos bíblics
del dia, animà tots els presents a ser tes-
timonis del Senyor Ressuscitat en les
circumstàncies i llocs on vivim, sovint
hostils a l’anunci de la Bona Nova. Féu
també un breu comentari a la darrera
exhortació del Papa Francesc «Gaudete
et exultate»  convidant-nos a ser sants i
a tenir alegria i bon humor. La vetlada
acabà amb un refrigeri fraternal amb
tot el que els assistents havien aportat.

DEL 16 DE MARÇ
AL 27 D’ABRIL

Parròquies de Manacor
Confirmacions:
- Pedro García Ruíz
- Benjamín Pons Hervás
- Bàrbara Mª Alou Vadell
- Mateu Fernández Perelló
- Mario Medina Camacho
- Kiko Fernández Perelló
- Mª Magdalena Pons Hervás
- Natalia Forteza Bauçà
- Pedro Mestre Perelló
- Mercè Aranda Gomila
- Juan Fernández Perelló
- Joan Riera Matas
- Tomeu Riera Matas
- Pere Fons Riera

Parròquia dels Dolors
Baptismes:
- Victòria Velasquez Vaca
- Merlijn Bierma
- Eloi Pomar Trias
Noces de Plata:
- Pep Maymó Galmés i

Mª Francisca Juan Ferrer
Defuncions:
- Margalida Ribot Frontera
- Francisco Pastor Puigserver
- Jerònia Pascual Pascual
- Martí Font Riera
- Francisca Galmés Alcover
- Montserra Casadevall Clavaguera
- Marisol Álvarez Ossorio Mena
- Jaume Adrover Adrover
- Paula Hiruela García

Parròquia de Crist Rei
Defuncions:
- Juan Fabre Grimalt
- Magdalena Rosselló Girart
- Biel Bergas Fons
- Tomeu Quetglas Pomar

Parròquia de Sant Pau
Baptismes:
- Saúl Fernández Fayas
- Martina Serra Sirer
- Manuel Sirer Fernández
Defuncions:
- Juan Campos Trujillo
- Francisca Rotger Fons
- Julià Adrover Puigròs

MOVIMENT
PARROQUIAL

L’ERMITÀ BENET
La pèrdua del nostre conciutadà, l’er-

mità Benet de Valldemossa, pels boscos
de l’ermita fou notícia ben destacada al
seu moment, en els mitjans de comuni-
cació... El nostre full Lluerna no en pogué
fer esment, degut a les festes que ens so-
brevingueren. Ara, encara que hagin
passat quatre mesos de la seva
mort, sentim el deure de fer-
ne memòria, demanant dis-
culpes per la tardança. 

En Pere Matamalas Sbert
nasqué a Manacor dia 20 de
juny de 1943. La família es-
tava composta de cinc ger-
mans i una germana. Els pares
eren molt bons cristians. De
ben petit, als 7 ò 8 anys, ja es
posava a ‘fer sermons’ des dels
graons de l’escala de ca seva.
Sempre tingué ben clara la
seva vocació religiosa.

Anant a l’ermita de Sant Salvador de
Felanitx, ja li cridava l’atenció la bondat,
la pregària i la vida austera d’aquells bons
ermitans. Tenia 18 anys, quan decidí de-
manar l’ingrés a la comunitat de l’ermita
de Betlem d’Artà. A la primeria, patia
molt de fred i no li era fàcil la pobresa i
l’austeritat d’aquella casa; però ben aviat
s’hi va adaptar, i l’any 1963, quan tenia
20 anys, va fer la professió i els vots com
ermità.

Era d’un caràer molt bondadós i

familiar, es feia amb tothom, i arribà a
ser molt conegut i estimat, eecialment
a Artà i a Valldemossa. Tots els qui acu-
dien a l’ermita tant en pla de pregària
com en pla d’excursió, trobaven en ell
una acollida entranyable. Cada tempo-
radeta venia per Manacor: solia passar
la segona festa de Nadal amb la família,
i la família anava a l’ermita, la segona

festa de Pasqua.
Home d’exquisida sensibi-

litat, posseïa una eecial sa-
viesa popular: elaborava
icones, tenia esment de l’hor-
tet, on sembrava tota classe de
verdures, duia l’administració
de la comunitat i tenia un sen-
tit molt acurat de l’estètica i de
l’ornamentació de la capella.

Els darrers anys, la seva
salut s’havia vist un poc alte-
rada, pel mes d’abril li havien
col·locat un marcapassos al
cor. 

Amb motiu de la seva mort sobtada,
se’l va recordar i homenatjar als diaris i
a revistes de diversos pobles, on tenia
més coneguda. Als pocs dies d’haver-lo
trobat, celebràrem una missa en sufragi
seu a la parròquia de St. Pau.

Quedem-nos amb el testimoni d’un
gran home, que visqué la seva fe i la seva
amistat amb Jesús en el silenci de les er-
mites, contagiant pau i felicitat a tothom
que s’hi acostava.

Bartomeu Tauler Valens


