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PRÒLEG

E l llibre que teniu a les vostres mans va començar a gestar-se durant la 
primera meitat de l’any passat, quan a les reunions conjuntes inicials 
entre representants de l’OCB-Sencelles i la Fundació Mossèn Barto-

meu Oliver i Amengual, vam començar a plantejar la possibilitat i necessitat 
d’organitzar unes jornades d’estudis locals a Sencelles. 

Des del primer moment, la idea va ser que giressin entorn de la figura 
de Bartomeu Oliver, però a causa de limitacions de temps i d’experiència, 
com a primera edició vam decidir dur endavant un monogràfic tancat, una 
obra que estudiés els diferents aspectes i facetes de Mossèn Oliver a partir 
de diferents articles escrits per persones de Sencelles. El motiu era senzill, 
pensàvem que la figura del clergue de “ca’s capità” era primer de tot poc 
coneguda dins el poble, sobretot per les generacions més joves, i que la 
gent que si que el va conèixer, segurament li faltava informació i un estudi 
més acurat per comprendre la magnitud de la seva figura, que molts cops 
quedava eclipsada per les anècdotes fruit del contacte quotidià.  En resum, 
creiem que feia falta revaloritzar i realçar la seva persona, obra i pensament 
i donar-ho a conèixer a la gent del seu poble, perquè ho pogués apreciar i 
ser conscient de la seva importància.

Un primer pas en aquesta fita va ser l’homenatge que l’ajuntament li va 
retre el passat 29 de desembre en el marc de la Festa de l’Estendard com a 
diada de Mallorca, impulsada per l’OCB i la fundació que porta el seu nom. 
I aquest recull d’articles és el segon i creiem que el més important, ja que 
pretenem, humilment, ajudar a difondre dins el nostre municipi una imat-
ge més acurada, estudiada, reposada i rigorosa de la persona, obra i pensa-
ment de “don Bartomeu”, precisament per ajudar a complementar la visió 
més propera amb una de més allunyada i estudiosa, que posi negre sobre 
blanc el significat i el resultat de la vida d’aquest senceller il·lustre, no tan 
sols a nivell local sinó també per Mallorca.
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Hem de donar les gràcies a totes les persones que han participat en la 
creació i publicació d’aquest monogràfic, sobretot a les que han decidit 
dedicar part del seu temps a investigar i a escriure un capítol. També volem 
fer esment  a la gent de l’Obra Cultural Balear, en especial a na Margalida 
Valenzuela, que tot i no sortir com autora de cap article, ha estat indispen-
sable per a que finalment aquesta obra vegi la llum.

Desitjam que amb aquesta petita i sempre incompleta aportació que 
hem fet tots plegats, els veïnats del nostre poble puguin conèixer una mica 
més i millor qui va ser Mossèn Bartomeu Oliver, i amb això puguin conèixer 
més i millor la seva pròpia història i  cultura com a comunitat humana que 
som. Si amb aquest recull aconseguim inculcar o despertar, ni que sigui una 
mica, aquesta estima i curiositat per saber d’on venim, i com hem arribat on 
som -el que és la història-, ja haurà valgut la pena escriure i publicar aquest 
llibre. I per últim, també volem expressar la nostra intenció de que aquest 
sigui el tret de sortida d’una sèrie d’obres d’estudi de temàtica local, així com 
la llavor de futures jornades d’estudis locals; que de ben segur ens ajudaran 
a conèixer millor qui som, com som, d’on venim i cap on anam, qüestions 
bàsiques i primordials per qualsevol col·lectivitat que vulgui assegurar-se 
un futur digne i lliure.

Esperam que pogueu gaudir d’aquesta lectura tant com nosaltres de la 
seva elaboració.

Sencelles, a gener de 2015
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Esbós biogràfic de mossèn Bartomeu Oliver,  
prevere senceller compromès amb la cultura  

i la justícia

Jordi Llabrés Sans,
cronista oficial de Sencelles

Naixement a l’albor del segle xx a Sencelles

Bartomeu Oliver i Amengual forma part de la nòmina d’il·lustres 
sencellers per haver estat un excel·lent prohom de la cultura nostra 
i defensor de la justícia com a dret fonamental de qualsevol ésser 

humà. Dins el context del reconeixement, públic i merescut, per part de 
la nostra vila, enllestim aquestes paraules amb la intenció de contribuir a 
salvaguardar la seva memòria i a oferir unes pinzellades de la seva vida a 
la nostra joventut que puja amb uns clars indicadors de compromís amb 
tot el que té a veure amb la defensa de la identitat pròpia. Les meves parau-
les només pretenen ser una introducció o un suplement a les que, tan ben 
complides, ofereixen els companys i companyes que signen les aportacions 
d’aquesta publicació monogràfica. 

Mossèn Bartomeu va néixer a Sencelles el 24 d’agost de 1903, festa de 
Sant Bartomeu Apòstol, cap a la una del migdia. Era el primer fill de l’amo 
en Miquel Oliver de cas Capità i de la madona Margalida Amengual, àlies 
Bisbe. Li posaren el nom que seguint el costum mallorquí omnipresent 
li tocava, el del padrí patern, que nomia Bartomeu. La casa pairal era al 
carreronet des Capità, en el barri de Son Arrom, que encara conserva la 
nomenclatura original. Era una família humil i pagesa, dedicada a conrar 
unes poques quarterades pròpies a fora vila, d’una certa rusticitat però ben 
lligada a la vida social del poble. Ell mai no va negar la humilitat de ca seva; 
talment la descriví en una entrevista que li feren en certa ocasió (veg. Balea-
res, 19-10-1986):
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Ma mare es va casar un matí i, al capvespre, estava replegant espi-
gues d’ordi. I els dies de festa feia una truita amb pa rallat, perquè 
retés més, i la repartia entre els cinc de la família. No menjàvem 
carn, ni nosaltres ni cap altra gent i, en canvi, tots estàvem ben con-
tents: tocàvem guitarres i rèiem.

A la biografia que escrigué de sor Francinaina dels Dolors, hi fa una des-
cripció més detallada de com vivia la gent. Si la comparam amb l’anterior, 
veiem que substancialment és com va viure ell:

La gent de llavors vivia pobrament. Dinaven un dia de faves cui-
nades i l’altre d’escaldines. Menjaven farinetes, xuia, figues seques i 
pa negre. Només tastaven carn per Pasqua. Una truita d’un ou la 
feien créixer amb pa rallat i bastava per a tota la família. Bevien vi 
si podien, i alguns per les festes en bevien massa. Anaven a cercar 
aigua als pous de vena de baix del poble. Casi sempre anaven des-
calços; es feien unes sabates per la primera comunió i unes altres en 
casar-se. No sabien llegir i fàcilment eren explotats. Les autoritats 
civils i religioses els atemoritzaven i dominaven. Però estaven con-
tents; anaven a la plaça, que no costava res; feien balls i gloses i, ben 
alegres, cantaven i tocaven guitarres donant voltes pel poble. Els 
nins jugaven pels carrers i anaven amb els picarols a beure serigot a 
les possessions, i els joves feien bulla a les viudes que es casaven. 

El mateix dia del seu naixement fou batejat a la parròquia de Sencelles, 
segons consta en el llibre de registre (1902-1909), avui dipositat a l’Arxiu 
Diocesà de Mallorca:

En la villa de Sansellas, provincia de Baleares, Obispado de Mallor-
ca, á los veinte y quatro de Agosto del año de la fecha (1903), yo, D. 
Miguel Luis Morey, Vicario de la Parroquia de San Pedro de dicha 
villa, bautizé solemnemente á un niño, que nació a la una de la tar-
de de hoy, hijo legítimo de Miguel Oliver y Ferrer y Margarita Amen-
gual y Munar, labradores, naturales de esta parroquia; siendo sus 
abuelos paternos Bartolomé y Paula, conS. de Sansellas y los mater-
nos Bartolomé de Sansellas y Antonia Maria conS. de Costitx. Se le 
puso por nombre Bartolomé y fueron sus padrinos Jaime Amengual 
y Munar, soltero, y Paula Ferrer y Verd, viuda, naturales de esta villa, 
á quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por el 
contraen; siendo testigos Miguel Ramis y Capó y Antonio Puig y 
Verd, labradores, vecinos de Sansellas. Y para que conste extendí y 
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autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta parro-
quia á los veinte y quatro de Agosto del año mil novecientos tres.

Miguel L. Morey, Vic[ari]o

A principi del segle xx, Sencelles vivia a un ritme molt tranquil. Els que 
hi habitaven era gent que majoritàriament es dedicava al conreu del camp 
i una petita part també als oficis de menestralia propis d’un municipi que 
rondava els dos mil habitants, repartits en diversos nuclis de població i 
llogarets (la Vila, Biniali, Ruberts, Jornets, Cas Canar, Son Arrossa, Leiar, 
Biniferrí i Binifuell). A Sencelles s’hi fou notable també la indústria del cal-
çat. Tothom vivia pendent del que succeïa en el dia a dia i, fent gala d’una 
germanor saludable ara en lamentable via de desaparició, celebrava i parti-
cipava de les alegries i les tristors de tot el poble. 

L’influx que tenien les autoritats civils i religioses al poble era ben nota-
ble. Quasi podem afirmar que eren les que marcaven el ritme que general-
ment se seguia i les que vetllaven i es desvetllaven per un benestar comú 
i adient. Durant els primers vint anys de mossèn Bartomeu van estar al 
capdavant de l’Ajuntament de Sencelles els batlles Pere Cirer Mulet, Anto-
ni Cirer Ramis, Macià Figuerola Quintana, Jaume Aloy Cirer, Martí Alenyar 
Sard, Sebastià Ramis Llabrés, Antoni Pons Fiol, Martí Alenyar Llinás, Antoni 
Cirer Llabrés i Gaspar Oliver Bibiloni. Regiren la nostra parròquia rectors 
com mossèn Miquel Barceló Ramis (1902-1905); mossèn Jaume Martorell 
Cànaves, en qualitat d’ecònom (1905-1913), i mossèn Guillem Parera Pas-
qual (1913-1951). Aquest darrer fou decisiu en la vida de mossèn Bartomeu, 
ja que va ser el rector que el va recomanar i acompanyar al Seminari.

Quan nasqué don Bartomeu, la comunitat parroquial, amb un clergat 
prou actiu, estava formada pels preveres següents: el rector Barceló; dos 
vicaris, mossèn Miquel Cirer Verd i mossèn Miquel Lluís Morey Fiol; mos-
sèn Francesc Arrom Montblanch; mossèn Guillem Figuerola Quintana; 
mossèn Antoni Gamundí Llabrés; mossèn Antoni Llabrés Verd i mossèn 
Bartomeu Cirer Llabrés.

A falta d’un col·legi unificat com el que després va dirigir mossèn Barto-
meu a Sencelles, aquí hi havia uns quants mestres que tenien a ca seva esco-
les particulars obertes per a l’ensenyança bàsica: una escola per a pàrvuls i 
per a nines que tenien les monges del Convent de la Caritat, la que regen-
tava dona Joana Catany Salvà per a nines, la de don Jaume Qués Reinés i la 
de don Gabriel Coll Mulet, de Santa Eugènia. Segons contava ell mateix, els 
primers anys va anar a la costura de les monges fins que va fer la primera 
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comunió, i després va seguir uns anys amb els mestres Coll i Qués, fins que 
li arribà l’hora d’entrar al Seminari per començar els estudis eclesiàstics. 

La Vila llavors vivia una etapa d’efervescència en molts d’aspectes, 
alguns dels quals apuntaven cap a la modernitat. El segle xx s’havia inau-
gurat amb un esdeveniment històric que perpetuaria l’embranzida econò-
mica de la qual aleshores gaudia Sencelles. El 2 de març de 1901, el batle 
Antoni Cirer Ramis, misser, de cas Vicari, participava al Ple municipal que 
la regina regent Maria Cristina d’Àustria, viuda d’Alfons XII de Borbó i mare 
d’Alfons XIII, futur rei d’Espanya, havia concedit per reial decret el títol de 
molt il·lustre a aquella corporació i a la Vila, fet que fou rebut amb entusias-
me superlatiu:

Esta Corporación Municipal ha visto con singular agrado tan 
distinguida merced la que acepta profundamente reconocido en 
representación de este vecindario por la señalada honra con que 
la Real Munificencia de S.M. ha querido distinguir a este pueblo y 
en su vista se acuerda por unanimidad se dirija comunicación al 
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación para que se digne elevar a 
nuestra Augusta Soberana el profundo agradecimiento y constante 
adhesión de este Cuerpo municipal.

El 1903, any en què nasqué mossèn Bartomeu Oliver, a Sencelles se cele-
brava l’elecció del mallorquí Antoni Maura com a president del Consell de 
Ministres d’Espanya, se li dedicava el carrer que encara porta el seu nom i 
es col·locava el seu retrat a la sala de plens municipal. El 1904, es construí el 
pontet del torrent que passa pel Pou Major; l’any següent, se celebrà solem-
nement el cinquantè aniversari de la mort de la Tia Xiroia, es restaurà el 
rellotge públic del campanar i es començaren les obres de construcció de la 
capella del cementeri. El 1908, s’inaugurà un cinematògraf al saló del cafè 
de Can Coques, d’aquesta manera feu l’entrada a Sencelles l’art del cinema. 
L’any 1910, es va comunicar el carrer del Gall amb el del Retiro per mitjà 
del que anomenam carrer de l’Esperança. El 1911, es trobà al nostre terme 
una mina de carbó, i el 1912, l’Ajuntament col·laborava amb la Diputació 
Provincial per construir el monument al rei En Jaume I de l’actual plaça 
d’Espanya de Ciutat. A partir de 1913, es construí el carrer de Jaume Sard i 
la plaça Nova al final del carrer de Sant Vicenç (avui de la Constitució), amb 
un enorme aljub, abeuradors per al bestiar, rentadors públics, romana, etc. 
Aquell mateix any, arribà l’electricitat a Sencelles. El 1914, s’hi registraren 
moltes morts a causa de l’epidèmia de pigota. Un any després, es construí el 
pont del camí de Jornets, que travessa el torrent de s’Estorell, i el poble retia 
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un homenatge al mestre Jaume Ques i el distingia amb el nomenament de 
fill adoptiu pels seus primers vint-i-cinc anys de servei educatiu a Sencelles.

El 1918, s’instal·là a Sencelles la primera central telefònica «que 
redundaria en benefici dels veïnats i la classe comercial i industrial». 
Aquells també eren els anys d’intents frustrats perquè el ferrocarril arribàs 
a Sencelles. Les festes eren amenitzades amb la banda de música local que 
dirigia don Joan Bennàssar de ca s’Escolà; prenien força institucions com el 
Sindicat Agrícola; es començava a veure la necessitat de construir una nova 
escola a Sencelles, i el noble senyor Sebastià Molinas Amengual deixava ca 
seva, Can Garrover, a la parròquia per convertir-la en un centre per al bene-
fici espiritual i cultural de la joventut sencellera. 

La vida en aquella petita vila sencellera estava «tota ella amarada de vida 
religiosa, encoratjada pel rector, els vicaris, un grup de capellans adscrits 
a la parròquia i les monges, que es feien omnipresents en la vida familiar, 
sobretot mitjançant la cura als malalts i l’atenció als minyons».

Tal vegada, alguns d’aquells esdeveniments que donaren fisonomia al 
nostre poble van passar de manera desapercebuda en la vida infantil del 
«majoret de cas Capità», però d’altres, no. L’hem d’imaginar demostrant 
interès per alguns d’aquells 
fets o fins i tot actuant-hi d’es-
pectador directe; fent les coses 
i complint amb els deures que 
corresponen a un nin de la 
seva edat; recorrent amb una 
certa llibertat els indrets del 
nostre poble i els seus con-
torns; familiaritzant-se amb 
tot allò curiós que queda guar-
dat en la memòria des dels 
anys de la infantesa. A penes 
sabem uns quants detalls 
d’aquella etapa de la seva vida, 
que sens dubte havia de ser 
decisiva. Però tot ens fa intuir 
que Bartomeu Oliver ben 
prest demostrà unes capaci-
tats i inquietuds que hagueren 
de cridar l’atenció de qui esta-
va al seu voltant. 
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Dels anys al Seminari a l’ordenació Sacerdotal

Durant l’estiu de 1916, el fill major de cas Capità, a tretze anys acabats de 
complir, enllestia els preparatius per ingressar al Seminari Conciliar de Sant 
Pere de Mallorca. En més d’una ocasió, don Bartomeu va reconèixer que 
aleshores es trobava dejú d’una vocació ferma al sacerdoci; però, animat 
per la seva mare i algunes beates de la parròquia, entrà en aquella institu-
ció eclesiàstica. L’experiència com a seminarista fou sòlida i aplicada, com 
demostren els resultats de les seves notes, fins al punt que, com va admetre 
ell mateix, amb els anys i la formació rebuda se li va permetre «desvetllar i 
comprendre els propis sentiments» vocacionals.

Quan entrà al Seminari, encara era ben patent la gran embranzida que 
havia donat a aquella benemèrita casa el bisbe mallorquí Pere Joan Cam-
pins i Barceló. Durant el seu fecund pontificat (1898-1915), va demostrar 
una gran predilecció per aquesta institució, planter de la vida sacerdotal a la 
nostra diòcesi, i hi va dedicar tots els seus millors afanys i energies. Gabriel 
Mateu i Mairata ens diu que tan sols tres mesos després d’haver estat preco-
nitzat a la Seu mallorquina ja va emprendre una reforma dels estudis eclesi-
àstics, que a partir d’aquell moment inclourien les assignatures de llengua, 
literatura i història de Mallorca, per tal que els seminaristes s’educassin en 
l’amor i el coneixement per les coses nostres. També s’hi va introduir l’es-
tudi de la llengua hebrea i dels clàssics castellans, grecs i llatins, i es van 
reforçar els estudis de teologia, dret canònic, patrologia, història natural, 
astronomia, comptabilitat, oratòria sagrada i arqueologia. El coronament 
de tot aquella dedicació del Bisbe al nostre Seminari i als seminaristes fou 
l’organització de la Schola Cantorum —dedicada a la interpretació de músi-
ca de polifonia clàssica—, l’afany per la restauració de l’antiga Universitat 
Pontifícia, la institució de la festa de la Càtedra de Sant Pere i la implantació 
dels certàmens científics i literaris, «com a pública palestra per descobrir 
ocults ingenis i canalitzar aptituds reconegudes». En definitiva, una tasca, 
la de Campins, digna de qualsevol elogi i consagrada exclusivament al fet 
que «els aspirants al sacerdoci rebessin una educació humana, espiritual i 
moral adequada, segons les exigències dels temps moderns.»

Totes aquestes matèries i disciplines van influir moltíssim en el procés 
acadèmic de Bartomeu Oliver, car, durant la seva vida i principalment dins 
l’escola, seguí posant en pràctica aquells coneixements i els va transmetre 
al seu alumnat. En aquest sentit i a tall d’exemple, cal apuntar que va saber 
despertar a molts de sencellers l’interès per l’arqueologia local fent visites i 
elaborant estudis dels talaiots que es troben al nostre terme municipal; va 
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organitzar un cercle d’estudis, Es Círcol, per a gent adulta que als vespres 
podia anar a Can Garrover a aprendre un ensenyament bàsic, i va ser valent 
pioner a impartir les primeres classes de mallorquí a l’Escola Graduada de 
Sencelles i a la del Convent de la Caritat en moments en què la llengua cas-
tellana tenia l’exclusivitat en el sistema educatiu del país.

Fou decisiu per a mossèn Oliver que a l’hora d’iniciar la carrera sacerdo-
tal pogués accedir a una beca per a joves del nostre poble amb vocació de 
prevere que instituí l’il·lustre prevere senceller el M. Rnd. Bartomeu Moli-
nas i Amengual (1852-1917). Nebot del reconegut rector don Joan Molinas, 
gran benefactor del nostre poble de Sencelles i de la parròquia de Sant Pere, 
va ser beneficiat de la Seu i professor del Seminari. Ocupà les càtedres de 
Retòrica i Poètica, coincidint amb el temps que regia el Seminari com a rec-
tor el Servent de Déu don Miquel Maura i Montaner. El prevere Molinas fou 
un dels cofundadors del diari catòlic El Áncora, publicació periodística que 
va sorgir l’any 1880 per impulsar la recuperació de la religió catòlica a Espa-
nya, la qual vivia una època d’hores baixes per la proclamació de la Primera 
República, el 1868. 

La necrològica que aparegué en el Butlletí Oficial del Bisbat amb motiu 
de la defunció de don Bartomeu Molinas entre altres coses destacava:

Era el Sr. Molinas hijo de la antigua y prestigiosa familia de este 
nombre en Sansellas, la cual, en esta y en pasadas generaciones, 
dio al clero mallorquín ilustres y venerables sacerdotes, y cuya pie-
dad beneficiente, acreditada por todos sus miembros, deja recuerdo 
ejemplar en aquella villa. Aparte de otras y muy valiosas obras, hec-
has en beneficio de la parroquia, el finado quiso dar en estos últimos 
años un doble testimonio de afecto a su pueblo natal y al Seminario 
Conciliar de la diócesis, encomendando la fundación de una beca 
perpetua que llevara su nombre en dicho establecimiento, donde fué 
el Sr. Molinas digno seminarista y profesor.

Mossèn Bartomeu Oliver tota la vida estigué agraït a mossèn Molinas i 
a tota la seva família, agraïment que volgué perpetuar dedicant-los la bio-
grafia que escrigué de sor Francinaina Cirer l’any 1935: «Ofrena: A la família 
dels Molines, que, des dels dies de sor Francina-Aina fins avui, han estat sos 
bons amadors.»

Durant els anys d’estada al Seminari Conciliar de Mallorca, mossèn 
Bartomeu coincidí amb sencellers que també aspiraven al sacerdoci. Quan 
ingressà al Seminari, hi va trobar Jaume Cirer Llabrés; el 1920, començaren 
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els estudis Miquel Gamundí Ferrer i Jaume Vallés Oliver; el 1921, hi arribava 
Antoni Vallés Capó, i dos anys després, Josep Morey Cirer. El curs que s’ini-
cià el 1926 s’hi incorporava Rafel Llabrés Mateu i el 1928 ho feia Bartomeu 
Andreu Verdera. A més, a partir de 1926 tingué un veïnat senceller, Jaume 
Vallés Oliver, que iniciava els estudis eclesiàstics al Pontifici Col·legi Lul·lià 
de Ntra. Sra. de la Sapiència.

Durant els anys d’estudi, es pogué enriquir del mestratge d’alguns dels 
professors i superiors més il·lustres que ha tingut el Seminari, entre els 
quals mossèn Bartomeu Pasqual i Marroig, que n’era rector i després fou 
bisbe de Menorca; mossèn Antoni Maria Alcover, que impartia llengua 
mallorquina; mossèn Nadal Garau Estrany, de dret canònic; mossèn Antoni 
Sancho Nebot, d’oratòria sagrada; mossèn Francesc Esteve Blanes, d’histò-
ria de l’església i arqueologia sagrada; mossèn Bartomeu Nigorra Barceló, 
de música sagrada; mossèn Emili Sagristà, d’astronomia; mossèn Nicolau 
Sagesse, de filosofia i teologia dogmàtic… Mentre elaborava aquest article 
sobre mossèn Bartomeu, he pogut localitzar el seu certificat de qualifica-
cions que signà el 25 d’agost de 1927 el secretari d’Estudis el prevere Jau-
me Sampol i el rector B. Pasqual. De les vint-i-nou matèries que estudià, 
n’aprovà amb la màxima nota, meritissimus, catorze. Va obtenir també 
deu benemeritus, cinc meritus i un approbatus. Destacà principalment en 
aritmètica, catecisme, geometria, història d’Espanya, àlgebra, trigonome-
tria, retòrica i poètica, dialèctica, física i nocions d’ontologia, llengua grega, 
història de Mallorca, antropologia, química, cosmologia i teodicea, crite-
riologia i ontologia, filosofia moral, història natural i agricultura, història 
eclesiàstica i arqueologia sagrada, teologia dogmàtica, sociologia, litúrgia 
sagrada, Sagrada Escriptura i institucions canòniques.

Coneixem algunes fotografies de grups d’estudiants en les quals apareix 
el seminarista senceller de cas Capità vestit amb l’uniforme propi de la ins-
titució eclesiàstica: sotana negra, balandram i beca blava amb l’escut del 
Seminari. 

Un sector prou important de professors del Seminari s’adonà que el 
seminarista Oliver era un individu que apuntava ben amunt i l’animà a estu-
diar la carrera de mestre d’escola mentre feia la de capellà. Un cop obtingut 
el títol de Magisteri, alguns professors pretengueren enviar-lo a Lovaina, 
la ciutat universitària per excel·lència de Flandes, per especialitzar-se en 
psicologia experimental, però uns problemes de salut li van impedir dur a 
terme aquell ambiciós projecte. 
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La culminació de la seva brillant carrera eclesiàstica fou l’ordenació 
sacerdotal, que rebé el 2 de juny de 1928, «in Ecclesia Corporis Christi Solo-
rum Celatricum Cultus Eucharistici», és a dir, a la Capella del Santíssim 
Sagrament del Convent de les Religioses Zeladores del Culte Eucarístic. La 
va rebre de mans del bisbe de Mallorca, Gabriel Llompart i Jaume. La monja 
cronista de la casa deixà constància de la celebració:

A las ocho menos diez de la mañana, llegó el Rvdmo. Sr. Obispo de 
Mallorca; entró en la capilla a los acordes del armonium. Después 
de breve oración se reviste para celebrar y, con las ceremonias del 
Ritual, ordena de subdiáconos a doce aspirantes, y de presbíteros 
a 14. Se cantó el Veni Creator antes del Evangelio. Concluida la 
ordenación, se retira el Rvdmo. Sr. Obispo también al compás del 
armonium. Entre los ordenados de presbíteros hay el hermano de 
una religiosa, D. Miguel Rosselló Barceló. Como está la familia es 
llamada la Comunidad a besar las manos del nuevo sacerdote.

Mossèn Bartomeu Oliver devia conèixer bé aquell convent de religioses 
consagrades exclusivament a zelar pel culte de Jesús en l’Eucaristia, per-
què durant els seus anys d’estudi al Seminari Conciliar de Sant Pere tres 
sencelleres havien professat com a zeladores: sor Magdalena Capó Serra 
(Sencelles 1892-Madrid 1970), sor Maria Serra Llabrés (Sencelles 1872-Pal-
ma 1919) i sor Maria Llabrés Serra (Sencelles 1895- Palma 1918). Les dues 
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darreres moriren tan joves a causa de l’epidèmia de grip que durant aquella 
època afligí tot Espanya.

L’acabat d’ordenar 
capellà, el nou missa 
cantano, oficià la seva 
missa novella a la par-
ròquia de Sant Pere de 
Sencelles el dia de la fes-
ta de Sant Joan Baptista, 
el 24 de juny de 1928. 
Tant la targeta d’invita-
ció que repartiren ell i la 
seva família com també 
l’estampa de recordança 
tenen la particularitat 
que ja foren escrites en 
mallorquí o català de 
les Illes, com li agradava 
d’escriure i expressar en 
tot moment.

Vida a Sencelles durant els anys en què mossèn Oliver estigué al Seminari

Des de l’estiu de 1916 fins al de 1928, període en què mossèn Bartomeu es 
va dedicar als estudis i a la formació eclesiàstica, la vida local a Sencelles 
seguia amb el mateix ritme de pujança que ell havia conegut abans de l’in-
grés. De tot això, en participava gràcies a les informacions que li feien arri-
bar o bé en primera persona durant l’època de vacances. Aquestes s’estruc-
turaven de la manera següent: les de «Nadal anaven de dia 24 de desembre 
a dia 2 de gener. També hi havia els tres dies de Carnaval i el Dimecres de 
Cendra. Les vacances de Pasqua eren des del Dimecres Sant fins a la Ter-
cera Festa de Pasqua. Se celebraven tres dies de festa per Pasqua Granada 
i tots els dies de festa i mitjana festa que hi hauria. També eren festius tots 
els dijous, si no hi havia altra festa aquella setmana». Les vacances d’estiu 
començaven per Sant Pere, patró del Seminari, i en començar el curs nou, 
al mes d’octubre, «s’havia de dir la Missa de l’Esperit Sant» amb assistència 
del rector, els catedràtics i l’alumnat.

Pel que fa a les qüestions religioses, durant l’any 1920 té lloc un fet de 
primer ordre en el qual van participar els seminaristes de Sencelles, la inau-
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guració de Can Garrover com a seu de la Congregació Mariana, que després 
veurem íntimament lligat amb el ministeri sacerdotal de don Bartomeu 
i els seus afers amb l’apostolat del jovent. Aquesta entitat cívica i religiosa 
fou fundada al nostre poble l’any 1913 i d’aleshores ençà ocupava un local 
adossat a l’església:

L’any 1913 se reorganizá la Congregació de la Joventut Mariana cons-
truintse un local nou en el lloc anomenat es «Fosseret» que junt a lo 
que era Sacristia veya pogué servi com a punt de reunió y actes reli-
giosos fins que en 1917 el noble y generós D. Sebastiá Molinas, cristiá 
practic y tallat a l’antigue, feu donació inter vivos de la casa seva «Can 
Garrové» perque servis de centre de educació y honesta espansió a la 
joventud de Sansellas. Més tard se dugueren a cap, reformes d’impor-
táncia en el nou local, beneintse en la festa que anualment se fa a S. 
Lluis en el mes de Agost del any 1920 l’aspayosa sala de tota la planta 
alta ahont ademés s’entronizá el Sagrat Cor de Jesus amb gran ani-
mació y predicá el Rvnt. D. Miquel Pomar prevera de Campos.

Tot allò de la inauguració de la Congregació Mariana suposava el màxim 
exponent d’una gran embranzida que aleshores vivia l’associacionisme de 
naturalesa religiosa i pietosa a Sencelles, que dins aquella darrera quinze-
na d’anys havia vist crear una secció infantil dedicada al màrtir sant Tarci-
si, l’Associació de Mares Cristianes, 
l’Apostolat de l’Oració i Comunió 
Reparadora, les Filles de la Puríssi-
ma, les Maries dels Sagraris Calvaris, 
l’Adoració Nocturna, el Venerable 
Orde Tercer Franciscà, etc.

Paral·lelament, no es descuidaven 
tampoc les millores materials. De tots 
dos camps, en tingué bona cura el 
rector Guillem Parera. El 1917, s’ad-
quirí una imatge nova del Sagrat Cor 
de Jesús per presidir la seva capella i, 
un any després, el Cor de Jesús també 
era beneït i entronitzat a la sala capi-
tular de l’Ajuntament de Sencelles. 
També l’any 1918 fou reformat l’or-
gue, es comprà la posada de Jornets 
per construir-hi un hospital dedicat a 
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sant Francesc d’Assís i s’emprengueren unes obres que afectaren moltíssim 
la fisonomia del nostre temple: es pintaren voltes i parets, es baixà el tres-
pol, es reformaren els retaules i el presbiteri, s’enrajolà tot el paviment amb 
rajoles hidràuliques, s’eliminaren les lloses de les antigues sepultures que 
ocupaven tota la nau, es construïren escalonades noves per al portal dels 
Homes, es reféu tota la teulada amb teules alacantines i s’adquiriren noves 
imatges, peces per al culte i una bancalada.

Sense entrar ara en judicis de si tot aquell procés reformador fou encertat 
o no, hem de dir que es va materialitzar seguint els corrents estètics romàn-
tics de llavors i que tot va suposar per als sencellers una gran satisfacció, la 
qual compartia el nostre jove seminarista. 

Amistat amb mossèn Alcover

Els anys d’estada al Seminari van servir a mossèn Bartomeu Oliver per 
madurar, descobrir i entrenar-se en la majoria de les seves inquietuds. 
Entre aquestes, cal destacar el seu interès i deferència per la nostra cultura, 
llengua, arqueologia, meteorologia, etc. Més amunt ja hem donat compte 
d’alguns dels membres del claustre de catedràtics i professors, i entre tots 
aquells destaca mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda, figura cabdal dins 
la història religiosa i cultural de Mallorca. Nat a la finca de Santa Cirga de 
Manacor el dia de la Mare de Déu del Candeler de 1862, com el nostre 
biografiat era fill d’un matrimoni de pagesos, més o menys benestants. 
Ingressà a la mateixa institució del Seminari l’any 1877 i fou ordenat prevere 
a les acaballes de 1886, després d’haver seguit una formació altament sòli-
da demostrada en l’expedient acadèmic, veritablement «envejable des del 
punt de vista de les qualificacions». Allí desperta i demostra una certa pas-
sió per la literatura, la filologia, la història i altres ciències que va seguir con-
rant i que llavors va saber transmetre als seus deixebles i altres companys 
de sacerdoci i de quimeres. Després d’un any d’ocupar el càrrec de vicari de 
la seva parròquia de Manacor, torna a Ciutat «amb encàrrecs concrets a la 
cúria i al Seminari».

L’any 1888, el bisbe de Mallorca Jacint Maria Cervera va nomenar mos-
sèn Alcover catedràtic d’Història Eclesiàstica del Seminari. Inicià d’aques-
ta manera la seva trajectòria docent i en un moment, segons ens diu Pere 
Fullana, en què ja era valorat «per la seva trajectòria brillantíssima com a 
seminarista i amb un reconeixement evident en l’àmbit cultural i intel·lec-
tual català i en el del tradicionalisme». A més, continuava «en primera línia 
com a propagandista i defensor d’un catolicisme íntegre».
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A començament de l’any 1898, després de la mort del bisbe Cervera, 
és preconitzat a la Seu de Mallorca Pere Joan Campins i Barceló, el qual 
tot d’una, com ja ha quedat apuntat més amunt, va introduir un nou pla 
d’estudis a partir de la Ratio studiorum, centrat en la promoció dels nivells 
acadèmics, i també espirituals, dels seminaristes. És el moment en què s’in-
trodueixen les disciplines d’història, llengua i literatura de Mallorca, que 
tant agradaren a mossèn Bartomeu Oliver i que tant va elogiar un sector 
de la intel·lectualitat insular i catalana. D’aquesta manera Alcover va haver 
d’augmentar la seva dedicació docent al capdavant de les assignatures de 
llengua i literatura. La seva càtedra era la primera d’aquest tipus a tots els 
territoris de parla catalana. A més, també les seves responsabilitats dins la 
cúria es van intensificar, car el bisbe Campins el va nomenar vicari general 
de la Diòcesi de Mallorca pocs dies abans de ser ordenat. Fins a l’episcopat 
de Campins, tot el que tenia a veure amb l’Església nostrada mantenia la 
castellanització implantada a partir del Decret de Nova Planta impulsa-
da pels bisbes forasters que ens venien imposats de fora. A partir d’aquell 
moment, la situació canviaria i s’obririen les portes a la llengua original del 
nostre país, la llengua que parlaven Jaume I, Ramon Llull, Ausiàs Marc, Cos-
ta i Llobera, Maria Antònia Salvà i el poble sencer; tot amb el noble afany de 
«reconstruir-la, fer-li cobrar l’esplendor i els prestigis perduts i cenyir-li de 
bell nou la corona».

A poc a poc, es va esfumar la por de capellans mallorquins, i també de 
gent de fora de l’estament eclesiàstic, «sobre el cultiu literari del català dia-
lectal», i «així, de mica en mica l’ambient a favor del català s’anà escalfant» 
en el camp de la predicació, l’ensenyament, la litúrgia, la comunicació, la 
literatura, etc. Ens trobam de ple en la renaixença de la llengua pròpia de 
Mallorca i dels mallorquins. Tot aquell interès del clergat sorgí dins l’ambi-
ent creat sobretot pel bisbe de Vic, Josep Torres i Bages; aquest, l’any 1892, 
publicà La tradició catalana, en la qual sentenciarà que, desapareguda la 
llengua, queda també esvaït el poble que la parla. 

Som en els anys en què pren fisonomia el Seminari que va trobar mos-
sèn Bartomeu Oliver el 1916 i en els què mossèn Alcover es referma com a 
insigne prohom de la nostra cultura i «apòstol de la llengua», «tocat del mal 
de mallorquí», així com ell mateix confessa. El 1896, inicià la publicació de 
l’Aplec de rondaies mallorquines, que recollia sota el pseudònim d’en Jordi 
des Recó. El 1901, publicà la Lletra de convit, proclamada solemnement a 
la Sala dels Bisbes del Palau Episcopal; inicià també l’edició del Bolletí del 
Diccionari de la Llengua Catalana, i adesiara el trobam submergit en la 
investigació filològica i lingüística que en ocasions el mantenia fins i tot fora 
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de Mallorca. El 1906, esdevé el màxim promotor del Primer Congrés de la 
Llengua Catalana, que tingué lloc a Barcelona al mes d’octubre i en el qual 
van participar més de 150 mallorquins, la majoria clergues.

A més, per acabar de situar-nos, hem de dir que és el temps en què sor-
geix a Mallorca el primer corrent de nacionalisme, com a opció ideològica 
que trobà aixopluc «en petits sectors de la societat, com ara republicans 
federals i grups d’intel·lectuals… Els partits polítics majoritaris, el liberal i 
el conservador, no tan sols no mostraren cap simpatia vers» aquestes ide-
es «sinó que a més les varen criticar», segons ens diu Bartomeu Mascaró. 
«Gairebé paral·lelament sorgeix a Mallorca un corrent conservador i catò-
lic regionalista, especialment influent dins l’Església», el qual fou impulsat 
sobretot per Alcover. 

En un principi, els clergues mallorquins que s’implicaren en aquesta 
bona causa es van limitar «a actuar dins l’àmbit d’un regionalisme estric-
tament cultural, de defensa de la llengua i la cultura del país, però sense 
intervencions a nivell polític». 

Tot això ho hem volgut apuntar perquè va influir de manera superlati-
va en el procés formatiu de don Bartomeu Capità. Al Seminari va entrar en 
contacte amb mossèn Alcover, el qual el va formar; el va introduir i forjar en 
l’amor a la cultura i la llengua catalana, pròpia de Mallorca, i el va orientar 
ideològicament. Tant és així que a partir del darrer any de carrera mossèn 
Oliver era subscriptor del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana i 
amb el temps esdevé, també, un puntal col·laborador i promotor de l’obra 
alcoveriana. Així mateix, són d’aquella època les subscripcions que va for-
malitzar al diari L’Almudaina i a la revista La Nostra Terra que dirigia Anto-
ni Salvà i Ripoll, germà de la gran poetessa de La Llapassa de Llucmajor, i 
que era una publicació mensual dedicada a la «literatura, l’art i les ciències» 
aplicades a Mallorca i considerada «l’òrgan d’expressió dels nacionalistes 
mallorquins de finals del 20 i principis del 30, fins a la guerra». També era 
subscriptor d’El Matí, que tants de maldecaps i atropells li va ocasionar per 
la ideologia de la seva redacció. 

Mossèn Alcover era un prevere conegut a Sencelles, i no descartam la 
possibilitat que ja pogués conèixer Bartomeu Oliver abans que aquest 
ingressàs al Seminari, ja que al poble hi tenia una família de bons amics tot-
hora disposats a ser-li col·laboradors i hospitalers. Ens referim als Molinas, 
especialment a mossèn Bartomeu Molinas Amengual, beneficiat de la Seu i 
també catedràtic de Retòrica i Poètica del Seminari, i al seu germà el notari 
Sebastià Molinas. De tots dos, n’hem parlat més amunt. 
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Els Molinas, que eren obrers majors de Santa Àgueda, patrona de Sence-
lles, convidaren mossèn Alcover en diverses ocasions per predicar o presidir 
l’ofici solemne de la seva festa. El 1899, anota en el seu diari personal que 
dia 4 de febrer «som anat a Sencelles a predicar de Santa Àgueda», i l’en-
demà: «he predicat de Santa Àgueda: l’església era plena. A Can Molinas, a 
on pos, m’han tractat massa bé». Del dietari personal de Sebastià Molinas 
extraiem que l’any 1901 tornà per presidir l’ofici de la patrona, en el qual va 
predicar un altre il·lustre canonge de la Seu, mossèn Miquel Costa i Llobera:

5 de febrero de 1901. Festividad de Santa Águeda. Este año se celebró 
con mas solemnidad asistiendo a la Iglesia presidiendo el Ayunta-
miento, el Sr. Gobernador de la Provincia Dn. Rafael Álvarez Sereig. 
Celebró la misa mayor el M.I. Sr. Dn. Antonio Mª Alcover, Pro. y 
Vicario General, oficiando como asistente Dn. Miguel Gayá, Pro. y 
vicario de San Jaime, de diácono Dn. Bartolomé Antich Pro. de Bini-
salem y de Subdiácono Dn. Guillermo Figuerola Pro. de esta Parro-
quia. Predicó Dn. Miguel Costa y Llobera.

Por ser obrero de Santa Águeda Dn. Sebastián Molinas, tuvo a su 
casa para comer a las autoridades civiles y eclesiásticas.

Aquell mateix any, Sebastià Molinas fou nomenat corresponsal de l’obra 
del Diccionari a Sencelles, juntament amb mossèn Miquel Lluís Morey, 
vicari de la parròquia, i, curiosament, a partir d’aquell any va seguir redac-
tant el seu dietari personal amb llengua catalana. El 8 d’agost de 1905, 
escrivia que de bell nou tornà mossèn Alcover per estudiar la fonètica que 
emprava la gent de Sencelles, Pina, Lloret, Costitx i Biniali. Trobà posada 
una altra vegada a Can Molinas i don Sebastià va posar el seu carruatge a la 
seva disposició i el va acompanyar. 

El 13 de juliol de 1906, Sebastià Molinas va rebre una carta de convidada 
a participar en el Primer Congrés de Llegua Catalana. Heus ací un resum 
del que l’hi deia:

Ja deu sebre del Congrés de la Llengua Catalana qu’anam a celebrar 
la primera quizena d’octubre a Barcelona. Una de les maneres més 
avengudes de fermosne es suscriurer-se com a Congresista, lo cual li 
dona dret d’assistir i prendre part activa a n’al Congrés.

Conexent el patriotisme i l’il·lustració de Vostè mos honram envi-
ant-li la present perque, si’s vol inscriure, mos enviy la cuota d’ins-
cripsió (5 pesetes) qu’em pot enviá al carré de Serra, n.23 de Palma.

Son afectissim    Antoni Maria Alcover
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A continuació, reproduïm un altre document que ens han fet arribar 
mentre treballàvem en aquesta col·laboració i que és una carta d’Alcover 
adreçada a Joan Molinas en la qual li manifesta les seves sentides condo-
lences per la mort de Sebastià:

Ciutat de Mallorca, 24 d’agost de 1917

Amic estimat!

Amb gran sorpresa veig que D. Sebastià, germà de Vostè, és mort. ¡Si 
que és terrible aquest altre cop! Tant poc temps que fa de la mort de 
Don Bartomeu i ara aquesta altre. Bé pot creure si els e compatesc! 
Molt de greu me sap d’aquesta mort. ¡D. Sebastià! Tan bon amic com 
era i tan com m’estimava!

¡Que el Bon Jesús l’haja trobat en estament de gràcia! i si encara 
estagués entretengut en el Purgatori, que el trega i l’admete a l’etern 
descans de la Santa Gloria! i doni a tots vostès molts anys de vida 
per pregar per ell i el conort i confinça que tant i tant necessiten per 
suportar un cop tan terrible com és aquesta altre mort de D. Sebastià!

Al cel lo vegem! Amén! 

Faça avinent a tota la família el condol que de tot cor lo envia

son afectíssim

Antoni Mª Alcover prevere.

Encara que a nosaltres no ens pertoqui allargar-nos en aquestes qüesti-
ons, hem volgut aprofundir un poc en el tema de mossèn Alcover i la seva 
relació amb el nostre poble i els Molinas, perquè aquí hi ha el bessó origi-
nari de la ideologia nacionalista que ara defensam la majoria de sencellers i 
que trobà en Bartomeu Oliver un puntal i ferm defensor. 

Inici del ministeri sacerdotal

Després de l’ordenació i de cantada la missa novella, mossèn Bartomeu 
s’estrenà en el ministeri sacerdotal. D’acord amb el costum d’aleshores, tot 
d’una fou admès en el clergat parroquial de Sencelles en qualitat del que 
s’anomenava prevere acollit o adscrit. El primer càrrec que li fou encomanat 
fou el de capellà encarregat de l’oratori sufragani de la Mare de Déu del Car-
me de Ruberts per substituir mossèn Miquel Puigrós Sanceloni, que dimití 
per malaltia. Hi entrà per la festa titular de l’any 1929 i durant els anys en 
què fou allà va ser testimoni de l’inici de la construcció d’un convent nou 
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en un solar donat per Jaume Sard de Son Jordà a les Germanes de la Caritat, 
les quals s’havien instal·lat al llogaret l’any 1923. Hem pogut trobar el parla-
ment que va dirigir als ruberters quan hi arribà, en el qual en tot moment ja 
demostra la franquesa, el tracte planer i les poques pretensions que sempre 
van caracteritzar-lo. Per comprovar el que afirmam, el copiam tot seguit. A 
més, s’hi suma l’interès que suposa el fet de ser un dels seus primers parla-
ments que conservam escrits del seu puny i lletra:

Primeres paraules dirigides als ruberters. Juliol de 1929

Estimats germans d’aquest lloc de Ruberts: anam a començar una 
temporada nova y a tot lo nou les facultats del homo s’hi dirijexen 
amb forsa. Aquest principi m’escusa del exordi. Antes emperò de lo 
nou vull girar els ulls a lo passat.

L’estat de salud del vostro reverent Rector li ha impedit continuar 
dirigint la vostra pietat. Jo no dec teixir ara l’elogi del que vosaltres 
heu vist sacrificar d’una manera continua les seves comoditats 
en servici vostre, en primera perque voltros heu vist y compreneu 
els seus traballs més be que no jo y en segona perque essent de la 
meva clase l’elogi podria pareixa interessat. Lo únic que vull dirvos 
sobre aquest punt es que per els seus servicis y per la seva condició 
de mestre espiritual vostre venim obligats per el vostre agraïment a 
encomenarlo a Déu perque si li plau el torni posar en condicions de 
continuar la seva obra.

Pero mentres tant que Déu dispongui anam a emprenderla noltros. 
I encara que poc vos hagi de plaura lo primer que vos vull dir es que 
vos lleven un malalt y vos ne duen un altre. D’aqui que m’era casi 
impossible aceptar el carrec unicament la falta de personal y la 
meva extraordinaria simpatia per els rubertés que sou els sancellés 
que més pur conserven l’esperit y la tradició dels nostres pares han 
pogut fer el miracle, sempre en cuant les meves forses ho permetin.

Gracies a Déu la malaltia no es de cor y no m’estorbará d’entregarme 
completament y en totes les forses del meu amor a n’aquesta estima-
da Esglesia de Ruberts, que será per mi la primera que conexeré y 
per afegitó de la meva rassa. És idó el meu saludo a tots els habitans 
d’aquest poble estimació y estimació viva y ardorosa, sia també la 
vostra resposta estimació y estimació viva y ardorosa. Tot lo damés 
vendrá per afegitó.

Cualcú podria pensar que si tal es el meu entusiasme y tanta la 
meva estimació inmediatament s’emprendrán penosos traballs y 
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fondes reformes per acostarvos a Jesús, moralisar mes y mes els vos-
tres actes y perfeccionarvos en tots els ordes. Res mes equivocat, ven-
drá certament tot lo que hagi de venir, però cuant sia hora de venir. 
Si a un escultor se li encarrega una estatua determinada y se li dona 
el material no vos penseu que tot duna se posi a ferla perque antes 
te que examinar el material puix no empleará les mateixes aines si 
ha de treballar ferro o marbre o guix o fusta. Te després que mirar si 
te cap crui o imperfecció que despres faria desmareixa a la estatua. 
Aixi encara que jo se que n’he de fer de vosaltres aixó es imitadors de 
Jesucrist, no se be qui sou vosaltres y per tant no se com vos hi he de 
fer y quines eines emplear. Y aixó que amb poc temps es pot aclarir 
tractantse de coses materials demana molt de temps tractantse del 
caracter moral de les persones. Axi que en els primers mesos tota la 
meva obra es reduirá a coneixervos, sabre el vostre caracter y apren-
de la vostra mentalitat, llevors empleants els medis mes adecuats 
vendrá lo dames amb la colaboració de les religioses y totes les bones 
persones d’aquest lloc.

Pero per ara poca acció y res de nou. Unicament una breu exposició 
del evangeli de cada diumenge perque no la puc depassar sense fal-
tar a les obligacions de tots els qui deim missa a oratoris apartats de 
la Parròquia. Però ella i tot tendrá un caràcter abstracte i ideal.

Si a lo dit hi afegim la condescendència que de la vostra estimació 
esper per totes les meves faltes que serán moltes perque res se fer y de 
tot encara he de aprendre queda complit tot lo que vos volia dir.

Contau sempre amb mi comem amb un amic leal y humil servidor 
de tots y de cada un de vosaltres.

Adéu siau ido fins Diumenge que ve y que la Mare de Déu del Carme 
vos beneesca. Amén.

A partir del 28 de febrer de 1930, exercí de vicari de la parròquia de Sen-
celles, i aquell mateix any féu oposicions al Magisteri. Un cop guanyades, 
tornà un interval de temps d’absència de la nostra vila, primer exercint de 
mestre al poblet de Villatomil (Burgos) (1930-1932) i després destinat a 
Algaida (1932-1942), on va desenvolupar un autèntic apostolat amb els joves 
d’Acció Catòlica i amb la predicació popular a la parròquia d’aquella vila. 

Durant els pocs anys en què fou prevere acollit i vicari de Sencelles va 
estar ben atent i va celebrar tot el que succeïa aquí i era en profit del veï-
natge, com ara l’engrandiment i reforma de la plaça de Son Morey (1927), 



27

ESBÓS BIOGRÀFIC DE MOSSÈN BARTOMEU OLIVER, PREVERE SENCELLER COMPROMÈS AMB LA CULTURA I LA JUSTÍCIA

l’adquisició de la tanca de Can Bril (1928) destinada a la construcció d’una 
escola graduada, l’obertura de nous carrers, etc. I durant els anys en què fou 
a fora li agradava ser informat per companys seus de tot el que succeïa al 
poble. En aquest sentit, transcrivim una carta que li enviaren a Villatomil el 
15 d’abril de 1931, en la qual li relaten tot el que va succeir a Sencelles el dia 
anterior amb motiu de la proclamació de la Segona República Espanyola:

Sancellas 15 abril 1931

Rdo. Sr. D. Bartolomé Oliver

Villatomil

Apreciadísimo amigo: Muchos días hace ya que deseaba escribirte, 
pero como son tantos los acontecimientos o cambios que se han 
presentado en poco tiempo, esperaba poder contártelos todos. Des-
pués de una propaganda sin igual y prometiendo el mundo entero si 
importaba, se han hecho las elecciones municipales. Te adjunto un 
programa de cada partido. Los liberales hicieron un mitin en el cine, 
muy bruto, pues hasta burla de la religión se hizo. De los dos puede 
decirse que se quitaron el pellejo.

Fueron reñidísimas las elecciones. En el primer distrito los liberales 
tuvieron una mayoría de 26 votos y en el 2º los regionalistas una 
mayoría de 17. Eligieron 6 concejales los liberales: Guixa, Riera, Xim, 
Antoni Merris, Cuech y Bassa; y 5 los regionalistas: Juan Polla, Ferre-
ró, Argenté, Mayrata y Suñer.

La mayoría de los liberales obedeció a mucha actividad, buena orga-
nización, pesetas y (molta barra). Terminado el escrutinio hubo los 
consiguientes vivas pero sin gran alboroto por el pueblo. El Rector y D. 
Jaime votaron como regionalistas, Romañá como liberal y el Rector 
Robust buscaba votos e hizo votar todos los que pudo a los liberales.

Ahora somos republicanos y ya hay quien ha volado a buscar el bas-
tón. El Sr. Durán es el presidente del comité Sancellense, me ha dicho 
que para evitar males mayores, y el comité: Rebassa, Guixa, Potecari 
Antoni, Antoni Gelat, Mostatxet, Jordi Pou, Menescal, etc. (els revo-
lucionaris). Ya está izada la bandera republicana y esta noche se ha 
hecho una manifestación por las calles tocando la música la «Mar-
sellesa» y el «Himno de Riego» pero aunque raro, con mucho orden.

Estamos a la expectativa. Espero alguna noticia tuya de esta repu-
blica. Recuerdos de los amigos.

Miguel Gamundí
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Dues setmanes després rebia una altra carta de mossèn Macià Noguera, 
vicari de Sencelles, que després d’explicar-li tot el succeït amb l’adveniment 
de la República seguia posant-lo en coneixement de la vida de Can Garro-
ver i els joves que hi concorrien:

Supós que sabs que D. Jaume es de viatje a Terra-Santa i no esta 
d’arribada fins el dia 4 o 5 de juny vinent; amb motiu de la seva 
absencia m’he fet càrrec de la Direcció de la Congregació Mariana 
i amb caràcter permanent cedint a la instància que hem feia el Sr. 
Rector; he començat ido, el treball d’organització i apertura de noves 
llistes i pareix que l’entusiasme pren fort ferm, basti dirte que tenim 
encomanda un aparato de «Radio» d’unes mil pesetes; sona ja una 
orquestina a base bandurria, laud, armonim i piano conductor 
qu’et xiflará cuant la sentis; jocs d’entreteniment n’he procurats uns 
deu de nous, adesant el local antic de capella per sala de passa-
temps; havent tirat a terra la figuera i canyes de dins el corral de la 
Casa Congregació per deixar el pati més expedit pel joc de pilota i 
instalació novament del «columpi» i…, no te dic si hi van dun peu 
alt els nins i sobretot els grans. Ademés per instrucció seva i foment…, 
després de la plática del Director el diumenge a la reunió hi ha un 
nombre a carrec seu ja sia literari, cientific o d’art… supos que cuant 
venguis podries ja sentir l’Orfeó en plena marxa, si Déu ho vol.

Com veus projectes aplicats n’hi ha ja, i en cartera en resten més 
encara, un d’ells es el de donarlos un curset senzill de llengo mallor-
quina (lectura, escritura i literatura) i que jo desde ara i aprofitant 
l’ocasió pos a carrec teu per cuant siguis aqui a l’estiu.

Just abans de partir cap a Burgos, aprofitant les vacances d’estiu de 1930, 
mossèn Bartomeu pogué gaudir de l’experiència de viatjar a Barcelona per 
assistir a uns cursos de català que impartia el professor Pompeu Fabra i 
Poch i que estaven organitzats per l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana. Arribà a la Ciutat Comtal al mes d’agost i de llavors ençà sempre 
guardà en el seu record les tertúlies i els coneixements que adquirí gràci-
es a aquell insigne personatge que va establir la normativa moderna de la 
llengua catalana i que fou autor d’obres com Normes ortogràfiques (1913), 
Gramàtica Catalana (1918) i el seu treball cabdal, Diccionari general de la 
llengua catalana (1932), entre d’altres.

L’interval de temps que hi ha entre l’ordenació sacerdotal de Bartomeu 
Oliver i la seva partida a Burgos fou suficient perquè pogués demostrar el seu 
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El sermons de mossèn Bartomeu

Pocs dies després d’haver estat ordenat i d’haver cantat la missa nova, mos-
sèn Bartomeu també pogué estrenar-se a la Sagrada Càtedra, en la qual 
demostrà que no era un predicador qualsevol, sinó un d’aquells que hom 
anomena de pinyol vermell; que no feia la garingola, sinó que tractava els 
temes pel seu nom. El seu sermonari és amplíssim. El nombre de sermons 
que se n’han conservat és considerable, però està a l’espera d’un estudi 
seriós i acurat. Els qui el vam conèixer podem destacar que els sermons, 
prèdiques i panegírics de mossèn Bartomeu eren una exposició d’exemples 
quotidians i amb una sola pretensió: que fossin entenedors pel seu auditori 
i que la gent de cultura limitada no es quedàs, si era possible, amb dubtes. 
Eren prèdiques que es distingien per un llenguatge senzill i clar com l’aigua. 
Com diríem amb mots col·loquials, don Bartomeu no tenia rues a la llen-
gua. Tot això va suposar que una ínfima minoria dels seus oients, tal vegada 
amb afany de desacreditar-lo per la seva posició ideològica, posessin en 
entredit la talla intel·lectual del nostre mossèn.    

ideari i la seva posició en el camp de la defensa de la catalanitat de la nostra 
llengua. Tant és així que poc temps després d’arribar al poblet de Villatomil 
va rebre una carta del rector Guillem Parera en la qual hi ha una frase que 
il·lustra gràficament les nostres paraules: «Supongo que vendrás hecho todo 
un castellano… quiero decir, vendrás menos catalán que te marchaste.»
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Creiem que el primer sermó que va fer, segons un costum d’aleshores, 
era el del dia de Sant Pere a la parròquia (29 de juny de 1928), i el darrer que 
va predicar aquí, abans de partir a terres de Burgos, fou el del dia de Sant 
Vicenç a la Capella de la Caritat, el 18 de juliol de 1930. Aleshores la festa 
d’aquest sant se celebrava aquest dia:

Fiesta solemne de nuestro Padre S. Vicente precedida del entusias-
mado engalanamiento de la calle y el canto de Completas como de 
costumbre.

La feliz diada principió con misa de comunión que celebró D. 
Miguel Morey, vicario a la que asistió numerosa concurrencia de 
colegialas y devotos del Santo.

A las diez se cantó Misa Mayor, siendo el celebrante el Rdo. Sr. D. Gui-
llermo Parera, Párroco de la localidad, asistido de los Rdos. Srs. D. 
Miguel Morey, Vicario, y D. Miguel Ramis Pbro. diácono y subdiáco-
no, respectivamente. El sermón estuvo a cargo del Sr. D. Bartolomé 
Oliver Pbro. novelísimo sacerdote que de una manera sorprendente 
supo ensalzar las glorias del Santo.

Però també aquella manera d’expressar-se que tenia mossèn Bartomeu 
damunt la trona li va ocasionar algun disgust. És ben conegut el problema 
que tingué arran d’un sermó predicat l’any 1937, en plena Guerra Civil 
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espanyola. Aquell any els falangistes de Sencelles volgueren organitzar un 
septenari quaresmal de preparació per a la festa de Pasqua i convidaren set 
capellans del poble per fer els sermons. També mossèn Bartomeu, el qual 
en quedà sorprès perquè la seva «actitud [ja] era prou coneguda». Deixem 
que sigui ell mateix qui conti el que succeí:

Vaig acceptar i presentar la doctrina cristiana de l’amor, del respecte 
a la persona humana, de la misericòrdia, del perdó, del Crist que 
morí i no matà ningú. Pot ser vaig esser clar, dur i agressiu, perquè ja 
no podia reprimir-me més temps. Dins l’església escoltaren en silenci, 
però al sortir a la plaça tots treien foc pels ulls.

I no podia ser d’altra manera. Tots sabem que els falangistes que el 
convidaren a predicar eren responsables d’una barbàrie descomunal que 
sembrava de sang les cunetes de moltes carreteres i tant d’altres indrets. 
Mossèn Bartomeu, que així mateix va reconèixer que «allò va esser una 
imprudència» per part seva, però que «la repetiria mil i una vegada cas que 
fos necessari desemmascarar un crim», els va dir «que els comunistes que 
ells perseguien amb tanta ferocitat, també, eren fills de Déu i, com a tals, 
eren germans nostres». Tornam a donar el torn a mossèn Bartomeu perquè 
ens expliqui amb les seves pròpies paraules les conseqüències d’aquella 
escomesa de la seva vida que sens dubte ha estat la que més ha donat per 
parlar. Ens cenyim a les repercussions que tenen a veure amb el camp del 
sacerdoci:

El dia següent jo venia de predicar de Consell i a l’entrada del poble 
vaig trobar uns amics que m’esperaven per dir-me que el comissari 
de policia [Francisco] Barrado, havia arribat a Sencelles per dete-
nir-me i dur-me engrillonat. Al Centre de Falange (al carrer dels 
Jardins) estaven llavors reunits discutint l’assumpte. El batle, encara 
que era del Moviment, s’hi oposava i deia que si em duien a Ciutat, 
ell dimitiria. Llavors jo era molt estimat pel poble i pel jovent. Des-
prés de forta discussió amb el senyor Barrado, decidiren deixar-me 
de moment en llibertat.

Dies més tard vaig rebre una citació perquè em presentàs a un Consell 
de Guerra. Afortunadament vaig tenir per jutge un comandant que 
era molt compassiu i molt bona persona. Primer em va demanar si 
jo havia dit aquesta frase: «els comunistes són germans nostres». Jo 
li vaig contestar que no sabia cert si l’havia dita, però si no l’he dita 
la dic ara. El jutge va fer una carussa i va dir: Si, però vostè l’hagués 
pogut dir d’una altre manera, per exemple: «La caritat de Crist era tan 



32

JORDI LLABRÉS SANS

extraordinària que no exclou ni als comunistes.» Li vaig dir que em 
pareixia bé. Ell la va dictar a la secretària qui l’escrigué. De la mateixa 
manera va corregir i suavitzar altres respostes meves a les preguntes 
de l’acusació. Al marge del plec d’acusació, el governador civil havia 
escrit: «Esta persona es de una forma manifiesta desafecta al Movi-
miento Salvador de España.» També m’acusaren d’altres actuacions 
meves contraries al Moviment, de les quals em vaig defensar dient que 
no estava contra el Moviment en si, sinó contra alguns excessos dels 
locals, que segurament no eren del gust dels caps del Moviment.

Un factor a favor meu va esser el famós escrit del bisbe de Pamplona 
(Marcelino Olaechea: «[La Voz de un prelado]. Ni una gota de san-
gre de venganza» que era fortíssim contra l’odi i en favor del perdó. 
El nostre bisbe, monsenyor Miralles, havia publicat aquest escrit en 
el Boletín Oficial i ell mateix m’havia aconsellat presentar aquesta 
pastoral, perquè s’unís al meu procés com a prova al meu favor. 
Passaren dies, es demanaren aclariments a l’Ajuntament i a la fi el 
procés es va sobreseure. Ho vaig saber, primer de tot, per una carta 
del Sr. Bisbe, que amb això es veu que s’interessà pel meu cas. Més 
tard em cridaren i en llegiren la sentència absolutòria.

Tot sumat suposava una situació molt greu que mantingué mossèn Bar-
tomeu durant un temps en el punt de mira i que li va causar molt de mal 
estar. Ell mateix relata algun d’aquells casos, com el succeït l’any 1937, per 
les festes de la Mare de Déu d’Agost, en un acte d’exaltació patriòtica a la 
plaça de la Vila per celebrar «el cambio de nombre a las siguientes calles 
Plaza de la Constitución, Rafal, Plaza de Son Morey, Álvarez Sereix, Mayor… 
por las de Plaza de España, General Franco, Plaza de Jose Antonio Primo de 
Ribera, General Goded, Sor Francisca Ana Cirer… respectivamente»:

Els falangistes del poble de Sencelles canviaren els nom d’uns quants 
carrers posant-hi noms de generals i a un li posaren el nom de Sor 
Francinaina. Hi va haver festes, refrescs i parlaments. Un dels par-
lants fou Mossèn Saggese qui feu un discurs de foc i sang defensant la 
matança. Digué més de sis vegades «al paredón». Cada vegada que 
ho deia em mirava a mi que estava dret amb el rector al portal de la 
rectoria.

Recordem que aquest tal mossèn Nicolau Saggese havia estat catedrà-
tic de Filosofia i Teologia Dogmàtica del Seminari Conciliar de Mallorca en 
temps de mossèn Bartomeu. Sembla curiós que l’any 1935 se li havia enco-
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manat la traducció al castellà de la biografia de sor Francinaina que feia dos 
anys havia publicat mossèn Bartomeu. Membre del clergat castrense de la 
zona de les Balears, el 1936 fou nomenat cap espiritual de la Falange. Les 
seves al·locucions, a l’igual que aquella de Sencelles, fàcilment adoptaven 
un to encès i acarnissat, i era habitual veure’l amb l’uniforme de falangista. 
Francesc de Borja Moll li dedicà un paràgraf ben eloqüent: «Durant els pri-
mers mesos de la guerra, anava amb la pistola pels pobles, incitant a la caça 
de suposats rotjos, fins i tot des de la trona. M’han assegurat que un rector 
morí d’un atac de cor, de l’horror que l’hi va produir veure la trona del seu 
temple parroquial profanada pels crits d’odi d’aquell energumen.»

Quant al rector de Sencelles, ja hem vist que des del 1913 era Guillem 
Parera i Pasqual, de Manacor, persona no gens afecta a la Falange i que cal 
recalcar que va saber posicionar-se al costat de mossèn Bartomeu a l’hora 
de defensar-lo davant les autoritats militars. Ell també tingué problemes 
amb els falangistes quan en certa ocasió l’enviaren a demanar i «l’amones-
taren públicament perquè tot passejant per la plaça no havia alçat la mà 
quan un escamot d’exaltats cantaven himnes patriòtics». A més, el trobam 
defensant un altre prevere, Antoni Rosselló i Sabater, de Bunyola, el qual 
havia convidat a predicar la Quaresma del trenta-sis a la nostra parròquia, 
i un any després era empresonat a la Provincial i sotmès a un consell de 
guerra que l’acusava de relacionar-se amb la política d’esquerres. Davant 
aquell tribunal convocat a l’Escola d’Arts i Oficis de Palma el 12 de maig de 
1937, hi era present mossèn Parera declarant a favor de mossèn Rosselló, 
que l’hi van caure trenta anys de presidi. Aquell mateix tribunal sentencià 
de mort mossèn Jeroni Alomar i Poquet. 

Superats tots aquells temps convulsos i els ensurts que afectaren mossèn 
Bartomeu, el que és ben cert és que ell va gaudir de bona fama de predica-
dor eloqüent i es va prodigar per quasi totes les trones de Mallorca, on era 
convidat a fer sermons. I no en parlem a partir del moment en què va entrar 
la democràcia, època que malauradament ja el va agafar amb una edat 
certament un tant avançada. La manera d’acabar les seves prèdiques quasi 
sempre era la mateixa: «I així ens reunirem en la glòria de nostre Senyor 
Jesucrist, que és la gràcia que per a tots vosaltres i per a mi desig, en el nom 
del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.»

Treball a favor de la causa de sor Francinaina

Entre els anys 1930 i 1940, en què succeí tot el que hem relatat en el capítol 
anterior, mossèn Bartomeu Oliver es va entregar de ple a la causa de donar 
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a conèixer la figura de sor Francinaina, que ell sempre va estimar i enaltir. 
Aquesta tasca es va centrar en l’estudi, la investigació i la divulgació. Tres 
són els documents principals que va dedicar-li i que ens va deixar escrits. 

El primer de tots és el discurs biogràfic que féu per encàrrec de l’Ajunta-
ment de Sencelles amb motiu de la celebració del 75è aniversari de la mort 
de sor Francinaina, la seva declaració com a filla il·lustre i el descobriment 
del seu retrat a la sala de plens, per acord aprovat amb data 26 de novembre 
de 1929. Els resultats del treball redactat i llegit per mossèn Bartomeu no 
podien ser més afalagadors al gust de l’auditori que el pogué escoltar aquell 
27 de Febrer de 1930, dia en què s’esqueia el dit aniversari. Cal tenir present 
que aleshores era encara un capellà jove. No havia complit els vint-i-set anys 
i en feia poc més d’un que havia rebut l’ordenació sacerdotal. Ell mateix 
s’excusa d’això just començada la seva intervenció: «Jo me trobo encara a 
l’albor de la vida, estic dejú de tota preparació.» La crònica periodística que 
llegim a Correo de Mallorca del 28 de febrer de 1930 és ben il·lustrativa: «El 
joven sacerdote Rvdo. D. Bartolomé dio lectura a la biografía de Sor Fran-
cisca Ana. Trabajo pulcro y atildado, lleno de frases bellas y de preciosos 
ejemplos de las excelsas virtudes de Sor Francisca, que fué escuchado con 
religioso silencio y premiado al final con afectuosos aplausos.» Just enguany 
la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver, coincidint amb el 25è aniversari de la 
beatificació de sor Francinaina, ha publicat aquest discurs, fins ara inèdit.

L’altre document i, sens dubte, el més conegut de tots tres, és la biografia 
Sor Francina Aina dels Dolors (La Tia Xiroia de Sencelles), publicada per 
primera vegada en un llibret l’any 1933 i, com hem esmentat, traduïda al 
castellà per Saggese i lleument ampliada i reeditada l’any 1970. Aquesta és 
una obra que a hores d’ara encara desperta interès entre els devots de sor 
Francinaina. Està totalment escrita en clau popular, lluny del rigor històric i 
crític que anys més tard va assolir el benemèrit monjo benedictí dom Benet 
Colombàs. L’única intenció que perseguia mossèn Bartomeu amb aquest 
treball, així com ell molt bé indica en el seu pròleg, no era altre que «sen-
zillament reunir una sèrie breu de clarícies que puguen fer conèixer el seu 
esperit —de la Beata— i fer-la admirar i estimar com es mereix». Aquest 
treball, que havia enllestit per iniciativa de les monges de la Caritat de 
Sencelles, que «un i altre pic es queixaven que els faltava una vida de Sor 
Francinaina», per a l’autor no era altra cosa que «un acte d’amor» a la Tia 
Xiroia. No foren pocs els mitjans de comunicació que es feren ressò d’aque-
lla publicació i l’aplaudiren. En llegim algunes notes, per exemple la que va 
publicar El Magisterio Balear. Órgano de los Maestros de 1ª enseñanza de 
esta Provincia, de 20 de novembre de 1933: «A quien guste de continuar 
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tradiciones familiares; a quien ame el dulzor de esos días lejanos llenos de 
paz, amor y fe, Sor Francinaina dels Dolors es libro que les llenará pláci-
damente. Tan bellamente están trazadas sus páginas, tan cuidadosamente 
escritas, tan hermosamente pensadas.» I les paraules del periòdic La Voz de 
Sóller, del 9 de desembre de 1933, no eren més pàl·lides que les anteriors: 

Hem llegit la biografia amb molt de gust. Mn. Oliver ha estat molt 
acertat amb la forma y en l’estil demostrantse un bon narrador. 
D’una manera sencilla y clara mos presenta Sor Francina Aina 
desde la seva juventut fins a la seva mort, y ho fa de tal manera que 
quant acabam de llegir l’historia mos creim haver conegut aquella 
virtuosa monja. No podem passar sense recomenar a nostros lectors 
que lletgesquen aquesta hermosa obreta amb que Mn. Oliver ha 
vengut a enriquir el tresor de la literatura mallorquina. Estam segurs 
que no se’n han de penadir.

El tercer escrit són els textos dels diàlegs de l’obra de teatre Mare d’un 
poble, estrenada el 27 de Febrer de 1940 al saló de la Congregació Mariana 
de Sencelles (Can Garrover). Aquesta representació s’ambienta en els dar-
rers anys de vida de la Beata Francinaina, quan ja havia fundat el Convent, 
culminació de tota la seva  tasca dedicada a atreure a tothom cap a Déu a 
través de les obres de caritat. Estructurada en quatre actes, en el darrer s’hi 
escenifica la consternació que va produir la mort de la Beata (27 de Febrer 
de 1855) i que fou el preludi d’un allau de devoció i santedat que avui en dia 
traspassa les fronteres de Mallorca. Cal remarcar que ja en els seus orígens 
tots els papers foren interpretats per nines, al·lotes i dones adultes del nos-
tre poble, fins i tot en aquells moments en que elles tenien vedat la interpre-
tació en els escenaris. De fet en el manuscrit original de l’obra, l’autor hi va 
escriure “Comèdia just per al·lotes”. Tot això suposa una altre mostra de que 
mossèn Bartomeu fou un capellà amb idees avançades al seu temps i amb 
empenta per executar-les.  

Dedicació a l’apostolat en el camp de l’Acció Catòlica

Ja hem vist anteriorment que l’any 1942 mossèn Bartomeu va acabar els 
seus afers com a docent al poble d’Algaida i va tornar de bell nou a Sencelles 
per instal·lar-s’hi definitivament. Aquí fou mestre de l’Escola Graduada, fins 
que es jubilà l’any 1965, i acollit altra volta a la parròquia, on li fou encoma-
nada la joventut del poble, sense descuidar el ministeri del confessionari, 
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la predicació popular pels pobles i la direcció espiritual de les monges del 
Convent de la Caritat.

Però sens dubte dins aquest camp de l’apostolat la parcel·la, com diria 
ell mateix, que més va estimar i cuidar fou la dels seglars associats a Acció 
Catòlica. L’essència d’aquest moviment era precisament agrupar en una 
organització jeràrquica el laïcat catòlic amb unes finalitats fonamentalment 
apostòliques i de promoció social. A Mallorca hi fou constituïda la primera 
Junta Diocesana el febrer de 1928, de la qual fou president Felip de Villalon-
ga i Dezcallar, i consiliari, el vicari general mossèn Jaume Homar. Aquella 
primera junta estava formada, fonamentalment, per un bon grapat de nota-
bles conservadors de Ciutat. 

Durant el període de la República i de la Guerra Civil es van crear centres 
d’Acció Catòlica a diversos pobles de Mallorca. El de Sencelles vingué uns 
quants anys després. Per situar-nos en el context de llavors, cal apuntar que, 
acabada la Guerra i entrat el règim del general Franco, l’Estat espanyol fou 
considerat catòlic, i s’implantà el que anomenaven nacionalcatolicisme. 
«Com a expressió d’aquest concepte hem de destacar que en el decenni 
dels quaranta es multiplicaren les manifestacions externes i populars de 
religiositat i pietat. Es va donar pas a una forta revitalització de les formes 
tradicionals de vida religiosa i s’incorporaren altres noves que empeparen 
de presència catòlica totes les formes de relació.» En aquest sentit, «L’Es-
glésia va fer un esforç constant per dur al carrer la vida religiosa. Així doncs, 
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la vida religiosa tornava a marcar amb força la vida social: nadals, amb 
els betlems i la cavalcada dels reis mags; les conferències quaresmals i els 
exercicis espirituals oberts o tancats; novenes, les processons de Setmana 
Santa; les processons eucarístiques; els rosaris de l’aurora, les processons 
del Sagrat Cor de Jesús… Tot l’any estava acompanyat de qualque manifes-
tació religiosa pública.» Un exemple d’intent de cristianitzar i moralitzar les 
festes patronals fou una circular signada l’any 1941 per l’arquebisbe-bisbe 
Miralles en què prohibia la inclusió en aquestes festes de balls moralment 
poc recomanables, el que la gent popularment anomenava ball d’aferrat. 

En aquell context, el 12 de desembre de 1943 fou creat el Centre Par-
roquial d’Acció Catòlica de Sencelles, que va tenir com a primer consiliari 
mossèn Jaume Cirer Llabrés; president dels homes, Bartomeu Vallès Oliver, 
i de les dones, Coloma Massot Oliver de Can Latgori. L’any 1951, mossèn 
Bartomeu fou nomenat consiliari de la branca femenina. Amb les dones, 
desenrotllà una gran labor adreçada a la formació humana i espiritual que 
algunes de les associades encara recorden. Durant aquest període, n’era 
presidenta Francisca Pons Bestard, de Binialmare. Aleshores, al Centre de 
Sencelles ja s’hi havien instaurat les quatre rames en què s’estructurava 
Acció Catòlica: joves, homes, al·lotes i dones. Els uns i les altres estaven 
separats, seguint els costums de llavors, el sexe masculí a Can Garrover i 
el femení al Convent de la Caritat, ocupant el que s’anomena l’escola gran. 
Les trobades sempre eren els diumenges al capvespre i s’estructuraven de la 
mateixa manera: conferència a càrrec del consiliari i director espiritual, una 
estona de pregària i una d’esbarjo en què mensualment s’oferia la interpre-
tació d’alguna obreta de teatre. Aquestes es feien per a tot el públic a la sala 
de Can Garrover. També mensualment hi havia tot un diumenge dedicat a 
recés espiritual a la capella de la Caritat, i un dissabte de cada mes una hora 
apostòlica mariana a la capella del Roser o a la de Mare de Déu de Lour-
des, a la parròquia. En totes aquestes activitats, hi prenia part activíssima el 
nostre mossèn dirigint les conferències i els recessos, introduint l’anomenat 
Círcol d’Estudis i escrivint algun sainet, sempre amb rerefons costumista, 
humorístic o espiritual. Molt aplaudit i celebrat fou un que tractava d’una 
dama molt galant anomenada Sencelles que arribà al nostre poble i cercava 
un grup d’amistat; després de conèixer al·lotes de diversos costums, elegí 
per amigues les sòcies d’Acció Catòlica i refusà el tracte amb les que pre-
ferien anar a balls i revetles, que eren tatxades de les llistes d’Acció Catòlica 
i que en casar-se no tindrien a l’altar major ni la bandera d’Acció Catòlica ni 
de les Filles de la Puríssima. 
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Tots aquests costums són anècdotes que avui en dia semblen ben des-
proporcionades, però que hem de situar en un ambient en què eren prou 
observades, tingudes a l’ordre del dia, i de les quals mossèn Bartomeu, ales-
hores com a sacerdot i vetllant pel benestar espiritual del jovent, n’era ben 
partícip. 

Un amor desmesurat per la nostra cultura sencellera

Mossèn Bartomeu Oliver, que sempre es va declarar «senceller fins al moll 
dels ossos», visqué enamorat de les nostres tradicions i de tota la cultura 
sencellera. Els periodistes que s’acostaven fins a Sencelles per fer reportat-
ges sobre el nostre poble no es resistien de passar per Cas Capità i fer una 
conversa amb l’amfitrió de la casa. A tall d’exemple, transcrivim part d’un 
article de Francesc Gost publicat el mes de març de 1986 a la revista Sovint:

En Sancellas la autoridad histórica se llama Bartomeu Oliver. San-
celler de nacimiento y sacerdote por vocación, este hombre entraña-
ble que está a punto de cumplir 83 años habla al viajero con la pla-
cidez de los sabios antiguos y la bondad que proporciona una vida 
al servicio de los demás. Con su inseparable vestimenta preconciliar, 
el Padre Oliver desgrana para el curioso forastero la historia de un 
pueblo que mantuvo en el pasado el protagonismo que le niega el 
futuro. Y habla de restos arqueológicos que remontan los orígenes de 
su villa a las culturas talaióticas que se asentaron en Mallorca en los 
albores de la Historia. Habla también…
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Efectivament, tots aquests temes relacionats amb la nostra història sem-
pre foren del seu interès. Un dels seus grans amics fou el prevere de Santa 
Maria del Camí mossèn Josep Capó i Juan (1923-1996), home enamorat 
ardentment de la cultura mallorquina i dedicat a la recerca, a la divulgació 
i a la promoció culturals. Estimava també en deliri la nostra llengua, que 
sempre emprà i defensà com a signe clar d’identitat pròpia. En aquest sentit 
fou un dels qui mes va treballar «per la introducció de la nostra llengua a la 
litúrgia, per l’adaptació en català del Catecisme Nacional, i per l’expansió 
de l’escoltisme cristià». La nostra història li bellugava sempre. Aquest segon 
aspecte el convertí en un investigador de segona mà que escorcollà amb 
profit els arxius. Donà a l’estampa nombroses publicacions i articles i, per 
tal d’enaltir fins a més no poder les coses del seu poble, organitzà tota cas-
ta d’actes i activitats culturals. Aquests eren suficients motius perquè entre 
mossèn Josep i mossèn Bartomeu Oliver sorgissin reforçats vincles d’amis-
tat. Mantengueren des de la joventut correspondència epistolar, i el nostre 
mossèn no dubtà mai que Mossèn Josep Capó era la persona adequada per 
enllestir i publicar la història de Sencelles. Al capellà santamarier no li fal-
taven avals per fer-ho, car publicà la història del seu poble en dos volums, 
la del Convent de la Soledat de l’Orde dels Mínims —d’on fou “custos” els 
darrers anys de la seva prolífica vida—, les biografies del rector Caldentey 
i d’altres personatges de Santa Maria, etc. Deixà un arxiu voluminós que va 
llegar a la seva vila nadiua, la qual volgué correspondre a aquella deferència 
proclamant-lo pocs mesos després fill il·lustre de Santa Maria del Camí.

Malauradament, mossèn Capó no pogué acceptar l’encàrrec que li feia 
l’amic coral de Sencelles i, d’aquesta manera, el nostre poble avui en dia 
encara prescindeix d’una història completa i escrita amb rigor.

En els anys setanta, mossèn Bartomeu, ja retirat dels afers docents, havia 
establert una xarxa d’amistat amb un grup considerable d’investigadors 
de Mallorca i també del Principat als quals tenia encomanat que li fessin 
arribar a Sencelles còpia de qualsevol document històric que fes referència 
al nostre poble. Tot aquell material acumulat li serví com a sòlida base per 
demostrar, un cop superat el franquisme, que la grafia correcta del nostre 
poble era Sencelles i que calia apartar-ne d’altres que no ens eren pròpies i 
que ens havien imposat a partir del Decret de nova planta (Sancellas, San-
celles, Sansellas, etc.). Aquesta fou una de les altres empreses benemèrites 
que hom ha d’atribuir a mossèn Oliver. 

Cap al final de la dècada dels anys vuitanta, mossèn Bartomeu entrà dins 
el natural decliu de la vida. Es dedicà a l’estudi personal, a transmetre oral-
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ment tots els seus coneixements i a compartir estones agradables amb les 
amistats que durant anys i més anys de dedicació a la cultura i, per què no 
dir-ho, a la direcció espiritual va anar congriant. Tothom recorda d’ell que 
fou un prevere senzill, humà, intel·ligent, d’agradable conversa, clar com 
l’aigua, fidel al seus principis, servicial i desprès. La seva darrera actuació a 
favor de la cultura de Sencelles fou el patrocini dels Goigs a Santa Àgueda, 
patrona de Sencelles, que escriví el canonge de la Seu mossèn Pere J. Llabrés 
i que va publicar la parròquia el mes de febrer de 1992.

Finí el seu curs en aquesta vida mortal el dia de Sant Josep de 1993, des-
prés d’una curta malaltia i als 89 anys complits.
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Fonts:

Arxiu Diocesà de Mallorca

Arxiu Municipal de Sencelles

Arxiu Parroquial de Sencelles

Arxiu de la Congregació de Religioses Zeladores del Culte Eucarístic a Palma

Arxiu de la família Morell-Molinas

Fons Muntaner-Morell

Arxiu de l’Educació a les Illes Balears a Inca

Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca
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Bartomeu Oliver i Amengual:  
un mestre compromès

Francesca Carballo Ramis

Quan se’m va convidar a participar al reconeixement que l’OCB volia 
retre a Bartomeu Oliver (1903-1993), em sorgí una oportunitat de 
repensar la seva figura de mestre després de vint-i-quatre anys. La 

mirada que teníem tres joves estudiants de pedagogia l’hivern de 1990 s’ha 
vist transformada per les experiències personals i professionals viscudes 
amb el pas del temps.

La imatge de Bartomeu Oliver —la seva estètica personal sempre vestit 
amb la sotana, la seva veu greu, el seu parlar a vegades agre i de poques 
paraules, la seva vida solitària, una persona independent que no es casava 
amb les conveccions socials, el caràcter fort amb un elevat esperit crític i amb 
fortes conviccions— es podria considerar una barrera cap a la seva persona. 
Però el contacte, sempre proper, ens trasbalsà i ens transformà la mirada.

La figura de Bartomeu Oliver ens impactà i encisà tant que record amb goig 
com gaudíem d’aquelles llargues converses asseguts a la camilla amb l’olor de 
tabac que ens impregnava a tots, i la mirada del moix darrere de la finestra.

Bartomeu Oliver ens va fer un relat de la seva vida, fresc i vigent. Ell, que 
es trobava ja a l’hivern de la vida amb 87 anys, ens digué: «Ho llegesc tot, 
m’interessa tot, tot em preocupa.»1

Aquesta relació personal, primer amb les converses i després analitzant els 
fons de llibres, documents i texts personals de la seva biblioteca, ens va per-
metre descobrir una persona amb un elevat sentit del compromís amb la rea-
litat que li va tocar viure: ser capellà, mestre i conrador. Aquests tres vessants 
configuraren el vèrtex de la seva personalitat, i el seu tarannà com a mestre.

1 Extret de les converses personals amb Bartomeu Oliver. Sencelles, febrer de 1990.
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Bartomeu Oliver (1903-1993) va ser des de ben petit un alumne estu-
diós i brillant que ajudava els seus pares conradors a les feines del camp. 
Ingressà al seminari amb l’ajuda d’una beca.2 Durant els anys que estudià 
al Seminari (1916/17-1928), l’Església tenia un fort pes en tots els sectors de 
l’illa i «s’havia proposat un objectiu ben definit: la recuperació de la societat 
mitjançant l’educació, i el pontificat del bisbe Campins és en aquest sentit 
un exemple clar».3

Quan cursava cinquè al Seminari, el rector Pasqual li aconsellà seguir els 
estudis de magisteri. El seu camí quedà marcat. El 1928, és ordenat cape-
llà,4 quan encara seguia els estudis de mestre. En aquesta època d’estudiant 
de magisteri, l’enfrontament de Bartomeu Oliver amb el professorat va ser 
constant, atesa la seva condició de religiós i la ideologia krausista que és 
respirava a la Normal. 

El 1930, va aprovar les oposicions, seguint el consells del rector Pasqual, 
i va ocupar la plaça de la seva primera destinació de mestre a Villatomil 
(Burgos). L’any següent tornà a Mallorca destinat a Algaida, on va exercir 
durant quatre cursos. Mentre, els canvis arran de la proclamació de la Sego-
na República sacsejaven tota l’estructura sociopolítica, econòmica i cultural 
del país. S’iniciaren les bases sobre les quals es fonamentà la nova política 
educativa: llibertat religiosa, dignificació de la professió de mestre, respecte 
pel bilingüisme i augment del nombre d’escoles públiques.5

El 1936, amb l’inici de la Guerra Civil, el nou règim va dur a terme una 
repressió molt forta contra les persones considerades d’esquerres, intel·lec-
tuals…, sobretot els mestres d’escola, que varen ser perseguits, detinguts o 
afusellats, ja que eren considerats els responsables de transmetre els valors 
republicans.6 La repressió també es va dirigir a fer desaparèixer la nostra 
cultura, i es varen començar a aplicar mesures castellanitzadores. L’Església 
tenia un paper actiu de col·laboració amb la ideologia del nou règim, i a 
l’escola s’introduïren els valors d’ordre, submissió i obediència. Ambdues 

2 LLABRÉS, J. «Magisteri i ministeri: el patriotisme local de Mn. Bartomeu Oliver», Sa Sella, núm. 116, pàg. 19.
3  SUREDA, B. L’educació a Mallorca. Palma: Moll, 1977, pàg.120.
4  Boletín Oficial del Obispado de Mallorca. Any 1928 ad presbyteratum Dnus Bartholomaeus Oliver 
Amengual.
5  CARABALLO, CLADERA, VALLS. Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. Palma: UIB, 1998.
6  D’acord amb el Decret del 8 de novembre de 1936, es creen les comissions provincials encarregades 
del procés de depuració del pensament republicà. La Comissió D era l’encarregada de tot el personal de 
magisteri. Estava formada per cinc membres: un director d’institut de segona ensenyança, un inspector 
de primera ensenyança, el president de l’associació de pares de família i dues persones anomenades pel 
governador civil per la seva autoritat moral. Amb el temps, la composició de les comissions va variar.
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institucions, Església i escola, varen ser aparells reproductors i controladors 
de la ideologia del règim de Franco.

Bartomeu Oliver, amb l’esperit crític que li era propi, va denunciar la 
repressió que vivien molts de veïnats de Sencelles i companys mestres. 
Malgrat la seva condició de capellà, se li va obrir un expedient de depu-
ració amb tres càrrecs: ser subscriptor d’El Matí, dir feixistes als fascistes, i 
que a les plaguetes dels infants hi hagués poesies en català. L’expedient es 
va resoldre amb l’absolució per la seva condició de capellà. Anys després 
denuncià la situació:

Per tot es respirava foc i sang. Tothom estava cegat. Tot queda-
va justificat, amb el raonament que els altres ho fan pitjor. El 
més greu era que tampoc reflexionaven els capellans i religiosos. 
Ningú em felicitava per la meva absolució, tots em deien: Alerta 
Tomeu, que et mataran. Tots tenien por i a la por li deien pru-
dència.7

Tornà de nou a Algaida en els darrers anys de la guerra i a l’inici de la 
dictadura (1937-42). Després s’instal·là definitivament a Sencelles com a 
mestre del poble i director de l’Escola Graduada fins que es jubilà (1942-65). 

Aquesta personalitat inquieta, pragmàtica, investigadora i plena de 
curiositat per totes les coses que l’envolten, la trasllada a l’escola. En els 
seus plantejaments observam trets d’una educació activa i arrelada a l’en-
torn. Serà en la concreció de la geografia, les ciències, l’hort escolar i en els 
treballs manuals en què es desenvoluparan aquests principis.

La rellevància de Bartomeu Oliver a l’hora de desenvolupar aquestes àre-
es recau en el fet que qualsevol actuació educativa respon a uns principis i 
valors que té tot ensenyant. Aquest fet és cabdal, perquè implica una presa de 
decisions sobre el què, el com i el quan ensenyar i avaluar. Així, dins el segon 
terç del segle xx trobam un mestre que ja es planteja què ensenyar i com 
fer-ho, en contra de l’homogeneïtzació que imposava el règim. Qui havia de 
dir que, en el segle xxi, la nova reforma educativa s’adreçaria a limitar l’auto-
nomia dels centres educatius per seguir els principis de l’homogeneïtzació 
enfront de la diversitat, i a potenciar una perspectiva utilitarista de l’educació, 
el talent individual i la competitivitat, en lloc de fer prevaler la funció social 
de l’educació i els principis d’equitat i igualtat per a tots els alumnes.

7  OLIVER I AMENGUAL, B. «Un testimoni de la repressió a Mallorca durant la Guerra Civil». 
Comunicació, núm. 42-43, pàg.79.
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Geografia i història: un sentiment de país8

Aquesta àrea s’estructurava en tres nivells. Es començava per allò més pro-
per i concret i es continuava per allò més general i abstracte.

Un grup de lliçons de geografia i història del poble.

Un grup de lliçons de geografia i història de Mallorca.

Un grup de lliçons de geografia i història de la resta de territoris.

Al primer bloc s’estudiava la casa de l’alumne, l’escola, el poble, el seu 
entorn i les vies de comunicació. És a dir, l’entorn pròxim on desenvolupa la 
vida l’alumne. 

Es representava en plànols la llar, l’aula, i el poble. També es treballava el 
sentit de l’orientació a partir de distintes referències (el sol, la llar, l’església…) 
i el pas del temps. Amb l’ajuda d’una brúixola i un decímetre, i agafant de 
referència 10 passes, s’aturaven i comprovaven l’orientació dels diferents car-
rers del poble per després representant-los en el paper. El poble es tractava 
com una unitat: els carrers, la situació de les cases, l’ajuntament, l’església…

A partir d’aquí, l’observació de l’entorn des del poble: les muntanyes, els 
torrents, els pous, els talaiots…, i les vies de comunicació. L’excursió és el 
mitjà més adient per conèixer els distints indrets.

Progressivament s’amplia l’entorn amb els pobles que envolten Sence-
lles, i així la visió geogràfica va abraçant Mallorca, les Illes i la resta dels ter-
ritoris. Des d’aquesta perspectiva de la geografia física, s’amplia la dimensió 
política, humana, social i històrica.

Per estimar, cal conèixer, i per conèixer, cal mirar, trepitjar els camins, 
gaudir de la terra, fer-la nostra, i això ho sabia el nostre mestre. Per a Barto-
meu Oliver, l’estructura de continguts de la geografia respon a la seva gran 
estimació cap al seu poble i la seva terra.

Les ciències i l’ensenyament de l’agricultura9

Per tal d’apropar-nos a l’ensenyament de les ciències, hem de descriure com 
és l’aula. En aquesta, hi cabien tots els animals que els alumnes duguessin 
o bé haguessin recollit en les passejades escolars (granotes, cucs, mosques, 
serps, eriçons…), i també conills, una casera d’abelles… Ens trobam amb 
una aula oberta a la vida. 

8  CARABALLO, CLADERA, VALLS. Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. Palma: UIB, 1998, pàg. 41-49.
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A l’hort escolar hi havia sembrats tot tipus d’arbres fruiters (caquiers, 
magraners, tarongers, codonyers, figueres, ametllers…) amb els quals apre-
nien a fer empelts. L’hort estava dividit en parcel·les de les quals es respon-
sabilitzaven els alumnes per tal d’experimentar amb la terra. Hem d’asse-
nyalar que, atès el seu caràcter activista, l’ensenyament de l’agricultura ha 
estat una de les línies que ha desplegat la renovació educativa a Mallorca.9

És en aquest àmbit en què trobam les seves experiències personals d’in-
vestigació per a la millora de l’agricultura i la ramaderia. Bartomeu Oliver, 
en el seu diari personal, descrivia els distints experiments agrícoles que 
duia a terme a les terres de Cas Capità i que traslladava a l’escola per donar 
a conèixer els fonaments científics de l’agricultura amb la finalitat que els 
alumnes els transmetessin als pares.

Una de les experiències consistia a aprendre a distingir els tipus de sub-
sòl. En una de tantes sortides escolars es recollien mostres de terra per ana-
litzar-les en arribar a l’escola. Amb l’observació de la consistència i el color 
de les mostres, se’n determinava el grau de concentració de calç, argila o 
foguer, i s’analitzaven les utilitats d’aquestes característiques en els distints 
tipus de cultius.

Una altra experimentació era la del blat. Els alumnes en grup i a les seves 
parcel·les sembraven llavors de blat a diferents fondàries per analitzar la 
influència d’aquesta variable en el seu creixement.

També feien barrejats: dins pots sembraven arròs, llenties…, i els col·lo-
caven a diferents llocs amb intensitat diversa de llum i foscor per observar 
que la mancança de sol influïa en la funció clorofíl·lica de les plantes. La 
transpiració de les plantes s’estudiava posant bosses de plàstic als brots dels 
tarongers i ametllers per comprovar les gotes d’aigua que deixaven les fulles 
amb el pas del temps.

A més, Bartomeu Oliver se servia de recursos quotidians i que tenia al 
seu abast. Un d’aquests recursos era la utilització d’un pinzell per mesurar 
la humitat que portava el vent. Si el vent era de mestral, el pinzell mostrava 
duresa pel fet de no portar aigua; per contra, el pinzell fluix i un poc banyat 
era senyal d’un vent de llebeig.

9  Ibídem, pàg. 51-54.
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Els treballs manuals

Aquests són considerats la primera metodologia activa aplicada a l’illa, i 
Miquel Porcel i Riera en fou l’introductor des del seu càrrec de director de 
l’escola de pràctiques de la Normal de Palma. Són una eina pedagògica i 
didàctica de gran importància perquè es poden aplicar al coneixement de 
les diverses matèries escolars.10 Bartomeu Oliver recull aquesta tendència. 
Per això, a la seva escola es construïen gàbies, menjadors i abeuradors per 
als habitacles dels animals acollits a l’aula.

La mesura objectiva del treball escolar

Bartomeu Oliver assistí a Barcelona a un curs de llengua catalana impartit 
per Pompeu Fabra. Durant aquesta estada descobreix l’obra d’Alexandre 
Galí, la qual és considerada un clàssic de la didàctica catalana i influí amb 
profunditat en la renovació pedagògica de Catalunya.11 El mestre segueix 
les pautes de Galí per mesurar els aprenentatges instrumentals a les edats 
de 8-14 anys en lectura (vocabulari, velocitat i comprensió lectora), orto-
grafia i càlcul aritmètic (operacions, rapidesa de càlcul i problemes).

L’educació d’adults: un objectiu clar

Els seus coneixements, les seves inquietuds personals i el valor que donava 
a la formació, el dugueren a organitzar als vespres uns espais d’aprenentatge 
per als veïnats de Sencelles sobre agricultura i llengua.

El fet que assistís als cursos d’Iniciació Professional en la modalitat agríco-
la al primer i segon cicle al llarg dels anys 1963-65 a València ens mostra que 
el seu interès pel coneixement científic de l’agricultura i per transmetre’l va 
ser una constant en la seva vida i es perllongà fins i tot durant la seva jubilació.

Pel que fa a la llengua, el sentit nacionalista que impregnava tots els 
àmbits de la seva vida, malgrat la situació política, comportà que lluitàs per 
normalitzar la nostra cultura. Els seus escrits personals eren en català.

Un vessant desconegut de la seva persona i que pot semblar desconcer-
tant, atesa la seva condició de capellà i la situació sociocultural de l’època, 
se’ns revelà quan ens mostrà un document personal d’una gràfica que cor-
responia al cicle menstrual d’una dona i ens explicà que alguns padrins acu-

10  COLOM, A. J. D. Miquel Porcel i els inicis de l’activisme escolar a Mallorca. Palma: Centre d’Estudis 
Gabriel Alomar, 1984, pàg. 76.
11 Ibídem, pàg. 46-51.
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dien al seu ajut, aprofitant la intimitat que donaven els confessionaris o una 
visita personal a ca seva, per demanar-li consell per conèixer quins dies eren 
els més adients per mantenir relacions sexuals sense risc de gestació.12

Bartomeu Oliver fou una persona amb una visió àmplia de la vida, que 
anava una passa per davant en la seva època. Tot i les contradiccions impo-
sades pel difícil context sociopolític, cultural i religiós que li va tocar viure, 
sempre va ser clar en la defensa dels drets individuals i col·lectius, i tenia ben 
present que una societat lliure i democràtica implicava una societat formada.

12 Extret de les converses personals amb Bartomeu Oliver. Sencelles, febrer de 1990.
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Bartomeu Oliver: llengua i país

Joan Colom Ramis

Introducció

La figura del clergue senceller és sense cap mena de dubte polifacètica, 
i prova d’aquesta característica és precisament aquest monogràfic que 
teniu a les mans i en el qual es tracten les diverses àrees en què Barto-

meu Oliver va prendre part. En aquest apartat en concret tenim per objectiu 
investigar i treballar la seva figura com a defensor, promotor i normalitzador 
de la llengua catalana, així com la seva tasca i pensament patriòtic o naci-
onalista. Per fer-ho, hem utilitzat sobretot material personal seu extret de 
l’Arxiu de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver —a partir d’ara AFMO— i 
bibliografia diversa amb informacions d’interès per a aquest article.

Per comprendre aquest aspecte de la seva biografia, hem de situar el per-
sonatge dins el seu context històric. Neix el 1903 i, per tant, durant els seus 
anys de joventut i maduresa es viu tant a Espanya com al conjunt d’Europa 
l’esclafit dels nacionalismes com a moviments socials i polítics de masses 
que impregnen i determinen l’activitat política arreu del continent, tant dels 
nacionalismes de les anomenades nacions sense estat, que protagonitzen el 
sorgiment de multitud d’estats nous a partir de la desintegració dels grans 
imperis dinàstics després de la Primera Guerra Mundial (Àustria-Hongria, 
la Rússia tsarista i l’Imperi otomà ), com dels posteriors moviments feixis-
tes i autoritaris d’arrel ultranacionalista que assolaran multitud de països 
durant la dècada dels trenta en forma de dictadures (Mussolini, Horthy, 
Primo de Rivera, Hitler, Salazar, Pilsudsky, etc.). 

Els moviments nacionalistes en general solen tenir un esquema de 
desenvolupament més o menys homogeni, ja que la majoria d’aquests solen 
passar primer per una fase de despertar cultural amb el protagonisme d’eru-
dits i literats en la recuperació, l’estudi i la revaloració de la llengua pròpia i 
l’impuls que donen al seu prestigi com a llengua de cultura. Després passen 
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per una segona fase d’agitació política amb l’aparició d’organitzacions amb 
programes polítics per a la comunitat, la qual invoquen com a subjecte de 
dret. Finalment, hi ha una darrera fase que podríem anomenar de masses en 
aconseguir socialitzar el seu pensament i la seva concepció nacional al con-
junt o a la majoria de la població del territori que reclamen com a nació.1

En el desenvolupament d’aquests moviments, el paper de l’Església, o 
més concretament dels eclesiàstics, sol ser molt important sobretot a les 
primeres fases de despertar cultural i d’agitació política. Basta amb una 
breu mirada a uns quants casos europeus per adonar-se’n. Per exemple, el 
cas del nacionalisme txec de segle xix, que va tenir en el Museu Patriòtic de 
Bohèmia el seu nucli originari i de recuperació cultural i lingüística, i que 
tenia com a membres majoritàriament clergues, estudiants i professionals 
liberals. D’igual manera va passar amb el seu germà menor, el nacionalisme 
eslovac, que va tenir en els sacerdots tant els principals líders intel·lectuals 
de l’estandardització de la llengua, amb Ludovit Stur —que era luterà—, 
com del posterior moviment polític nacionalista d’afinitat catòlica encapça-
lat pel Partit del poble eslovac i dirigit pel clergue Andrej Hlinka.2 El mateix 
s’esdevengué amb el nacionalisme ucraïnès i també amb els més pròxims 
a nosaltres, el català o el basc. La importància que tenia l’Església en l’ex-
tensió del nacionalisme radicava en el fet d’haver penetrat en el medi rural 
—aleshores majoritari— i a ser un agent clau en la creació i la reproducció 
de la ideologia i la cosmovisió d’aquestes comunitats pageses a les quals es 
volia arribar i influir.

En el cas mallorquí, podem dir que el nostre moviment nacionalista 
presentava un cert retard respecte, no tan sols als nacionalismes punters i 
madurs nascuts a principi del segle xix —Txèquia, Polònia, Irlanda, Hon-
gria, països bàltics, etc.—, sinó també als grans nacionalismes de l’Estat 
espanyol —el basc, el català i en menor mesura el gallec. Mentre el catala-
nisme assolia el seu caràcter de masses el 1901 amb la victòria de la Lliga, i 
sobretot el 1906 amb Solidaritat Catalana, el nacionalisme mallorquí estava 
en plena fase de despertar cultural a principi del segle xx i no va començar a 
tenir una certa penetració social i implantació territorial fins als anys trenta, 
tot i que mai no va esdevenir un moviment de masses.

Aquest era el context en el qual Bartomeu Oliver va créixer i es va educar 
al Seminari, el d’una Mallorca amb un nacionalisme llavors molt influenciat 

1 Núñez Seixas, X. Movimientos nacionalistas en Europa, siglo XX. MADRID: ED. SÍNTESIS, 2004, P. 19.
2 Núñez Seixas, X. op. cit., p. 31-34.
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pels escriptors de l’Escola Mallorquina, conservadors; pel noucentisme de 
la Lliga regionalista de Catalunya, defensor de l’ordre i la tradició cristiana, 
molt lligat a la pagesia, el paisatge, el classicisme i molt diferent de la gene-
ració nacionalista anterior —la que va protagonitzar el primer despertar 
cultural de característiques marcadament urbanites i modernistes.3 Molts 
dels integrants d’aquesta generació eren clergues, com Llorenç Riber, Costa 
i Llobera o el mateix Antoni M. Alcover. Tots van ser referents intel·lectuals 
o literaris de mossèn Oliver, i, juntament amb el bisbe Campins, van pro-
moure la mallorquinització de l’Església i del Seminari on es va formar.

Pensament i obra nacionalista

Per començar, és necessari situar el seu pensament envers la qüestió lin-
güística i nacional. Podríem definir Bartomeu Oliver com un autèntic mili-
tant en defensa de la llengua i cultura catalanes a Mallorca, ja que ell mateix 
es defineix com a «independent, partidari de la justícia, de la llibertat, la 
democràcia i de la igualtat social, poc amic de Primo de Rivera i molt amic 
de la nostra llengua catalana».4 Per tant, no deixa cap dubte sobre el seu 
compromís amb aquesta causa.

Estudiant la seva figura, ens trobam davant d’una persona amb un gran 
coneixement de la història de Mallorca i dels orígens catalans de la identitat 
contemporània de l’illa. Aquesta faceta seva la podem entreveure ja durant 
els seus anys de joventut com a seminarista i posteriorment com a mestre 
d’escola. El nacionalisme està molt present durant la seva formació eclesiàs-
tica i en la seva pràctica docent, ja que hem de recordar —com s’ha dit en el 
capítol referent a la seva biografia— que va tenir com a professor d’història 
i de llengua de Mallorca ni més ni manco que Antoni Maria Alcover, un fet 
que sense cap dubte va determinar la forja del seu activisme en defensa de 
la catalanitat de Mallorca. De fet, en el darrer any de seminarista ja es va fer 
subscriptor del butlletí del DCVB, que era l’eina que es feia servir per fer 
arribar les instruccions als corresponsals i col·laboradors del projecte.5 

Aquest sentit de país, el va traslladar després a la seva acció a l’aula i amb 
els seus alumnes. Les implicacions de les seves conviccions patriòtiques en 

3  Carrió Trujillano, B.; Marimon Riutort, A. El nacionalisme a Mallorca: evolució històrica des dels 
orígens fins a l’actualitat. Palma: Ed. Perifèrics, 2003, p. 40.
4  Oliver Amengual, B. «Un testimoni de la repressió a Mallorca durant la Guerra Civil». A: Comunicació, 
núm. 42/43, p. 75. Palma: Ed. Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, 1986. 
5  Dols Salas, N. «Els inicis del diccionari: l’estratègia metodològica». A: Guiscafré J.; Picornell, A. (coord.). 
Actes del Congrés Internacional Antoni Maria Alcover. Palma: Ed. Abadia de Montserrat, 2003, p. 297. 
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l’educació, no es van circumscriure solament a l’ensenyament en i del català 
a l’escola, sinó que, a més a més, demostra ser un ensenyant preocupat per 
la realitat cultural dels seus estudiants i posa en marxa un model educatiu 
arrelat al seu entorn més immediat, amb un gran pes de la geografia de l’illa 
en particular.6 Aquesta pràctica docent que podríem anomenar nacionalis-
ta tenia una forta base pedagògica, fonamentada en el procés d’aprenentat-
ge de l’infant prenent com a punt de partida els coneixements que aquest 
tenia i, amb aquest coneixement del seu entorn immediat i tangible, arribar 
a conceptes més globals i abstractes.7 Aquestes referències pedagògiques 
provenien en bona part de la pedagogia catalana d’Alexandre Galí. Per 
aquest motiu, dóna tanta importància a ensenyar en la llengua que empren 
els estudiants. 

D’altra banda, tenim documentat que era membre de l’Associació Pro-
tectora de l’Ensenyança Catalana,8 almenys des del 1930, any en què va 
conèixer personalment Pompeu Fabra durant un curs de català a Barcelona, 
ciutat a la qual viatjava sovint. 

Aquesta entitat, fundada el 1898, es dedicava a promoure l’ensenyament 
en llengua catalana. Primer va tenir el suport de la Mancomunitat a partir 
de 1914 i després de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona durant la 
Segona República. En aquests anys va editar material pedagògic i llibres, i va 
fer cursos de català i material de preparació per als mestres que volguessin 
dur a terme l’ensenyament en i d’aquesta llengua. Fou clausurada finalment 
l’any 1939, coincidint amb l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona.

A tot això, també cal afegir-hi que l’expansió de les tesis nacionalistes en 
els estudis de Magisteri fou més o menys comuna durant la Segona Repú-
blica i els anys anteriors, gràcies en bona part a l’acció que havia començat 
a dur a terme l’Associació per la Cultura de Mallorca el 1923, amb la publi-
cació d’una gran quantitat de material pedagògic i de creació literària en 
català. 9

6  Carballo, F.; et al; 1998; Mn Bartomeu Amengual; ed. Universitat de les Illes Balears; Palma; p. 14 i 41
7  Així ho recull ell mateix en unes notes: «Primero estudiará las costumbres, prácticas y canciones luga-
reñas, para sobre ellas y partiendo de ellas cimentar el edificio de la formación cívico-social. […] La for-
mación de los niños no debe ser extraña al ambiente que le rodea, […] deberá comprender y conocer a 
fondo la fisonomía espiritual del pueblo donde radique.» (Carballo,; Figuerola, M.; Valls, C; 1998, 30/31).
8  Ho confirma el carnet de soci que tenia del 1931 i una carta escrita per aquesta entitat a B. Oliver, 
de setembre de 1930, que diu literalment: «Benvolgut señor: oportunament vàrem rebre el seu treball 
sobre un punt de Gramàtica, el qual fou lliurat al Sr. Fabra. Avui l’hi poso aquestes ratlles per a trame-
tre-li material de propaganda de la nostra associació, i pregar-li el vulgui escampar per a mirar d’acon-
seguir algún soci per a la nostra Associació.» (Arxiu Fundació Mossèn Bartomeu Oliver, sense numerar.)
9  Colom, A.; 1983; Nacionalisme i educació a Mallorca; ed. Obra Cultural Balear; Palma; p. 23-24
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Aquests fets —sobretot el d’ensenyar llengua i literatura catalana a l’es-
cola— van ser utilitzats en contra seva durant la comissió depuradora a la 
qual va ser sotmès el 1937 arran del consell de guerra que va patir per pre-
dicar en un sermó davant la presència de falangistes que «els comunistes 
també són fills de Déu». Doncs bé, durant aquesta comissió depuradora es 
van emprar com a càrrecs acusadors els fets següents: «que tenia català a 
les plaguetes dels nins [era una poesia de Maria Antònia Salvà] i que estava 
subscrit a la publicació El Matí [diari catòlic de Barcelona]».10

Aquests fets fins ara descrits es complementen perfectament amb 
la documentació revisada i estudiada que hi ha a l’Arxiu de la Fundació 
Mossèn Bartomeu Oliver, gràcies a la qual hem pogut fer un recull força 
ampli de diverses proves que testimonien el seu pensament nacionalista. 
Bon exemple en seria un escrit que va redactar per al Centre Cultural de 
Sencelles sobre la festa de Santa Àgueda en què fa patent la seva identitat 
mallorquina i catalana, ja que s’hi defineix com a senceller, primer de tot, 
mallorquí i integrant dels Països Catalans.

En la mateixa direcció va el sermó que va pronunciar el dia de Sant Pere 
de 1975, en què parla de la catalanitat de Mallorca: 

És que els sencellers som de S. Pere. Des de quan? Des de sempre. […] 
La conquista de Mallorca pels catalans fou el darrer deia de 1229 i 
en 3 o 4 anys més tot Mallorca quedà somesa. O sia que una quinze-
na d’anys després de la reconquista ja funcionava la parròquia de S. 
Pere de Sencelles. Però per mi el poble de Sencelles és molt més antic. 
Els catalans establiren les seves parròquies on hi havia cases i pobla-
ció anterior mora.11 

Més referències nacionalistes trobam en un sermó sense data en el qual 
parla de la Mare de Déu i de la introducció d’aquesta figura a Mallorca dient: 

Omplia el cor de tots els nouvenguts recordant com per tot Mallorca 
aixecaren esglésies a la Mare de Déu, i entre ells en Bernat de San-
ta Eugènia, amb les quatre barres de totes les terres catalanes, vos 
regalà Santa Maria del Camí […] i vengué per un llarg camí. Dels 
Pirineus diu Mn Costa: Com brollen aquí els rius que alleten Cata-
lunya, / la parla aquí brollà qui mai del cor s’allunya / del poble qui 

10  Finalment, tant el consell de guerra com la comissió van acabar en res (Massot i Muntaner, J. El bisbe 
Josep Miralles i l’església de Mallorca. Barcelona: Ed. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, p. 170).
11 AFBO, sense numerar.
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la té per signe distintiu; / i els noms propis aquí, de viles i paratges, / 
com a records pairals, perduren en llinatges [de mon terrer nadiu]. I 
com la parla mai ve tota sola, arribà aquí plena d’idees, pensamen-
tes, sentiments, maneres de ser, de viure, fantasies, devocions… L’alè i 
l’esperit marià que l’acompanyava, que al baixar dels Pirineus omplí 
de Mare-de-Déus totes les comarques catalanes, travessà la mar.12

Com també quan parla de Ramon Llull en un altre dels seus sermons en 
els termes següents:

Ell tengué la gran desgràcia d’ésser català i català de Mallorca. La 
disort l’acompanyà en vida i la disort l’acompanya en mort. Si ell 
fos un sant francés nosaltres ja el coneixeriem i el venerariem però 
perquè és nostro no ens en recordam. Perteneixem a una raça decai-
guda que es xifla per lo foraster i no estima lo seu. Els pobles que no 
han rebut la sang dels seus pare, que no viven de la saba del passat 
son pobles sense historia i no conten en la vida de l’humanitat, son 
com arbres desrrelats que les aigues transporten aquí on volen. L’es-
perit de la generació que contra el quart manament taya el cap a 
la tradicio no viurà llarg temps sobre la terra. Serà condemnada a 
l’eixorquia, privada de fills quedarà borrada la seva memoria. […] 
Encara queda d’aquella saba mallorquina autèntica… la tradició 
no es morta… la tradició reviurà… Animauvos ido mutuament a 
tornar el gran sant mallorquí.13

Amb aquestes evidències documentals i aquests fets descrits, queda més 
que clar el seu pensament i ideari catalanista des de jove, així com el seu 
compromís amb la defensa de la llengua i cultura pròpies de Mallorca. Cosa 
que també certifica el gran nombre i varietat d’exemplars del bo i millor de 
la literatura catalana que hi ha a la seva biblioteca personal, o les publica-
cions de les quals era subscriptor, com El Matí, La Nostra Terra, L’Almudai-
na, Lluc, Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, etc.

Respecte a aquesta darrera publicació —el butlletí del DCVB—, hi tro-
bam el seu nom en el tom XV, publicat l’any 1933, amb motiu del primer 
concurs de l’Obra del Diccionari adreçat específicament a mestres nacio-
nals que fossin subscriptors del butlletí. Segons la convocatòria, amb la 
finalitat de «cooperar eficaçment a la formació dels Mestres en matèria de 

12 AFBO, arxivador 7-1, sense numerar.
13  AFBO, arxivador 7-1, sense numerar.
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llengua catalana (car el bilingüisme de l’escola primària demana una bona 
preparació en els professors), convocam tots els mestres residents en terres 
de la nostra llengua (Catalunya, València, Illes Balears) al primer concurs 
de l’Obra del Diccionari.»14 Doncs bé, Bartomeu Oliver va guanyar un dels 
accèssits, valorat amb 25 pessetes segons el veredicte publicat al mes d’oc-
tubre del mateix any.15

I és que la seva entrega a la magna obra d’Alcover i de Borja Moll sem-
pre va ser total i completa, ja que, a més de subscriptor del butlletí, n’era 
col·laborador. La tasca consistia a recollir el material lingüístic segons les 
instruccions que es donaven per mitjà d’aquesta publicació.16 A banda 
d’ajudar econòmicament, amb les seves col·laboracions i amb la recollida 
de material a la consecució del diccionari, va conèixer i va tenir una forta 
relació tant amb l’iniciador com amb el continuador del projecte. Com a 
bon exemple d’això, tenim una carta de Francesc de Borja Moll adreçada a 
Bartomeu Oliver i amb data del primer de maig de 1959 en què deixa patent 
la seva amistat: 

Estimat amic:

La meva filla em digué que vostè li havia fet un encàrrec de 500 
volums de Rondaies, cosa que em va satisfer molt, no sols pel que 
representa econòmicament sinó també per l’esperit de cooperació a 
les coses «nostres» que revela en vostè. Amb uns quants propagan-
distes d’aquesta mena es podria fer molt per la restauració espriri-
tual de la nostra terra. Moltes gràcies, i que per molts d’anys pugui 
exercir aquesta missió.

 El saluda cordialment el seu affm. amic

Francesc de Borja Moll17

Aquest amor a la llengua i a la identitat de Mallorca en general i de Sen-
celles en particular el va impulsar a emprendre multitud d’iniciatives fins 
als darrers anys de la seva vida, tant en l’àmbit més estrictament local com 
també de Mallorca. 

14  BDLC, tom XV, p. 93
15  El veredicte que es publica diu el següent: «Premi: no s’adjudica. Accèssit: es concedeix a Mn. 
Bartomeu Oliver Amengual, mestre nacional d’Algaida. Menció honorífica: es concedeix al Sr. Àngel Coll, 
de les Escoles Pies de Barcelona. Ens plau felicitar cordialment els dos concursants esmentats». BDLC, 
tom XV, p. 167.
16  Dols Salas, N. Op. cit., p. 294.
17  AFBO, sense numerar.
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Una de les més destacades és sense cap dubte la croada que va encetar 
amb motiu de la grafia del nom de Sencelles, un fet que va causar molta 
polèmica al seu temps, tant al poble com als mitjans de comunicació. La 
controvèrsia va començar amb el canvi a la retolació dels cartells d’entra-
da al poble i a les indicacions de trànsit del nom castellanitzat Sancellas 
per Sencelles per part de la Jefatura de Obras Públicas, una formulació que 
defensava Bartomeu Oliver i la resta de filòlegs i lingüistes. La polèmica es 
veu reflectida en uns escrits publicats al Diario de Mallorca a final de 1972, 
com, per exemple, una carta de P. Amengual en la qual respon als argu-
ments d’Oliver respecte a la fórmula de Sencelles i defensa la continuïtat del 
mot Sancellas. En un escrit titulat «Un poble anomenat Sencelles», publicat 
anteriorment al mateix diari el 15 d’agost de 1972, Mn. Oliver defensa la 
nomenclatura que avui tenim amb aquestes paraules:

El nom de Sencelles, a través dels segles, s’ha escrit de moltes i vari-
adíssimes maneres. Ha suscitat moltes discussions, ha aixecat polè-
miques a la premsa, freqüentment mogudes per motius laborals, i 
s’han dit tota classe de disbarats fins als nostres dies; qui manco hi 
sabia, més hi deia. Avui tot ja sembla superat, tots els intel·ligents 
escriuen Sencelles i així pareix que seguirem fins que qualque valent 
canviarà la s inicial per c. Queda encara qualque ignorant o qualcú 
que, per motius extravagants o per raons que no treuen pes, empra 
altres grafies.18

A la resposta que dóna P. Amengual a la seva carta de dia 28 de se-
tembre del mateix any i titulada «Sancellas y no Sencelles», hi diu 
textualment que vol «hacer constatar que no todos los sencellenses pen-
samos de la misma manera» i que no permet a «nadie a entrar a saco en 
las tradiciones de un pueblo, basándose en meras creencias o suposi-
ciones, como hace Mn. B. Oliver» defensant les fórmules de Sancellas i  
Sansellas per ser «las formas clásicas por haber sido usadas exclusivamente 
durante los últimos 250 años por lo menos», i exigeix a la Jefatura de Obras 
Públicas que publiqui les raons que l’han conduïda al canvi de retolació.19

Per tancar definitivament aquesta qüestió, Bartomeu Oliver engega 
una gran tasca d’investigació històrica i d’assessorament lingüístic expert 
per tal de donar raons sòlides i irrefutables al canvi de nom. Pel que fa a la 
investigació històrica, ell mateix la va fer amb recerques a l’Arxiu del Regne 

18  Diario de Mallorca, 15 d’agost de 1972.
19  Diario de Mallorca, 28 de setembre de 1972.
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de Mallorca, i també va demanar als seus coneguts que hi feien recerca i a 
d’altres que freqüentaven altres arxius que li enviassin totes les referències 
escrites del nom Sencelles de qualsevol segle. 

Mentre duia a terme aquesta tasca, i en vista dels resultats que obtenia, 
ell mateix va adreçar una carta al batle de Sencelles datada el 6 d’agost de 
1973, en la qual sol·licita que es normalitzi el nom de la vila:

Se ha adoptado esta grafía, entre otras razones, por ser la más corri-
ente en los primeros siglos que siguieron a la reconquista y por estar 
en consonancia con las normas ortográficas de nuestra lengua. Tanto 
es así que organismos oficiales como Obras Públicas, no pudiendo 
contenerse por más tiempo, han roto con la forma oficial y han escrito 
Sencelles. Por lo tanto suplico a V y al muy ilustre Ayuntamiento de su 
digna presidencia, tenga a bien dar los pasos convienientes para que 
la ortografía oficial del nombre de Sencelles coincida con las normas 
de la cultura.20

Finalment, el 1974 va publicar un petit opuscle titulat Com s’ha d’escriure 
el nom de la vila de Sencelles, en el qual enumera les evidències històriques 
i filològiques que justifiquen el seu argument i que mostren com s’ha escrit 
el nom del nostre poble des del segle xii. Resumint les dades que aporta, en 
els textos dels segles xiii, xiv i xv hi surt el nom amb la lletra e més de 300 
vegades a la primera i a la tercera síl·laba, amb la lletra a hi surt 17 vegades. 
També es remet a l’opinió d’insignes lingüistes, com Joan Coromines, o al 
diccionari Alcover-Moll i al diccionari Passarius, que escriuen Sencelles com 
ell argumenta. A més, recorda que la grafia Sancellas només s’ha emprat a 
partir del segle xviii coincidint amb l’intent de castellanització per part dels 
governs espanyols successius, amb la conseqüència que «centenars d’anys 
de garrotades han infiltrat el temor dins la sang del meu poble».21 

Acaba adreçant-se als sectors que s’oposen a la normalització del nom 
del municipi:

Per ells no hi ha història ni gramàtica que valgui. No escolten ni 
volen saber raons. Uns altres que es diuen el seu nom en foraster i hi 
fan parlar els seus nins, senten aversió a tot lo mallorquí. Volen ser 
espanyols i pensen que Mallorca no és d’Espanya. Són més papistes 
que el Papa, més castellans que els de Castella, i es creuen fer mèrits 

20  AFBO, sense numerar.
21 Oliver, B. Com s’ha d’escriure el nom de la vila de Sencelles. Palma: Gràfiques Miramar, 1974, p. 8.
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davant el Govern apedregant Mallorca i les seves coses. [...] podran 
aixecar la grafia de Sancellas, però com un cadàver, i aguantar-lo 
dret de darrera, però quan l’amollin caurà, perquè és un mort. Més 
tard o més prest la grafia Sencelles triomfarà, perquè la idea i la raó 
sempre han vençut la força i el poder.22

Coincidint amb tots aquests esdeveniments, ell mateix també va dema-
nar al registre civil canviar el seu nom oficial de Bartolomé per Bartomeu, 
tal com consta en la sol·licitud feta el 3 de febrer de 1972 i que va ser aprova-
da el 3 de febrer de 1977.23

La seva actitud i el seu compromís vers la defensa de la llengua i cultura 
catalanes a Mallorca no va minvar amb els anys, i bona prova d’això és que 
ell fou un dels fundadors de l’OCB l’any 1962 —motiu pel qual un dels Pre-
mis 31 de Desembre que atorga aquesta entitat duu el seu nom. Hem pogut 
trobar testimonis escrits d’aquesta preocupació durant els darrers anys de 
la seva vida, com, per exemple, unes reflexions que escriu en un manuscrit 
sense datar, però que pel seu contingut podem entreveure que són poste-
riors a la transició:

Pobre llengua catalana, amb Felip V començà la llarga i constant 
persecució del nostre parlar. Queda nafrada la nostra llengua però 
els pagesos la conservaren viva i encara dificultats seguí respirant. 
El primer terç del present segle se refé i envigorí amb homes valents. 
Y començà a caminar cap amunt plena de força i esperança. Però 
llavors li caigué damunt l’atac despietat de la dictadura militar que 
durant quaranta anys no l’ha deixada alenar i els amics seus han 
estat ferits i han hagut de tancar la boca i amagar-se. A la fi ens ha 
arribada la llibertat més teòrica que efectiva. No es pot negar que hi 
ha un grup de homes concients decidits i convençuts que han partit 
cap amunt i fan bon treball. Però podran vencer les grans dificultats 
que trobem? Televisió hores en foraster i un quart i mig en foraster 
i mig en català, radio per l’estil, periòdics tots en foraster a no ser 
qualque revisteta. Escoles també en foraster, cartells de les botigues 
o hotels o places en foraster, factures en foraster, els notaris no poden 
fer testament en català. A una reunió de trenta mallorquins i un 
castellà tots han de parlar en castellà. [...] De Madrid ens arriben un 
estol d’administratius que tanquen i ofeguen la nostra llengua. Altres 

22 Oliver, B. Op. cit., p. 10-11.
23  AFBO, sense numerar.
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abullen els ignorants amb romansos de llengua mallorquina i no 
catalana que defensen escrivint en castellà. A d’altres els aficaren el 
castellà i la peresa no els deixa sortir-ne. Amb una paraula hem de 
llevar una muntanya grossa per passar. Dons llevem-la, tornem més 
agressius en la qüestió de la llengua, no siem massa educats amb 
els castellans si no volen català que se’n vagin, no els hem enviats a 
demanar. 

En qüestió de llengua no podem transigir perque la llengua és el tot. 
La llengua tot ho aguanta i sense la llengua no queda res. Morta la 
llengua morta Mallorca com a poble i no hem de traicionar-la ni 
podem deixar morir la nostra mare i prendre la madastra.24

Aquesta actitud tan ferma, com ja hem pogut comprovar anteriorment, 
li va costar més d’un problema o enfrontament. En els seus papers, hem 
trobat un esborrany d’una carta a una persona anomenada Juan Montaner 
Massanet en què escriu sobre una polèmica sorgida per l’ús del castellà per 
part del prevere que oficiava el funeral de l’escriptor Llorenç Moyà Gela-
bert, l’any 1981. Segons podem intuir pel contingut, aquesta persona havia 
contestat a un primer article que havia fet públics aquests fets i havia defen-
sat l’ús del castellà a la celebració. Mossèn Oliver li respon dient que ell: 

Hauria sortit de l’església de S. Jaume i crec que el mort si hagués 
pogut també. [...] Vostè diu que el Sr. Rector no té cap culpa, que no 
havia fet més que seguir la norma general que és dir els funerals 
en castellà si els familiars no li senyalen que ho faci en mallorquí. 
Aquesta norma qui l’ha donada? D’on l’ha treta? [...] L’ideologia de’n 
Llorenç Moyà era prou coneguda dins Mallorca. Si el Sr. Rector no la 
coneixia és molt cru i la culpa és del qui el posà a un lloc que no era 
per ell. Si la coneixia, el castellà al funeral era un insult i un desafia-
ment al difunt i als seus amics i correligionaris.25 

En una altra nota escrita a vuitanta anys, deixa clar que durant tots els 
seus anys com a capellà ha estat sempre marginat pels diferents bisbes,26 
segurament a causa d’aquesta personalitat tan marcada i forta, i també per 
les seves idees, especialment pel seu catalanisme. Ell tenia una concepció 
molt clara respecte del paper de l’Església en el recobrament de la identi-

24  AFBO, sense numerar.
25  AFBO, sense numerar.
26  AFBO, sense numerar.



62

JOAN COLOM RAMIS

tat dels mallorquins, com es pot apreciar en aquest esborrany de carta que 
acabam de llegir, o en un altre de resposta a un article de la revista catòlica 
Vida Nueva, número 1372, en el qual Vicente Puig parlava sobre la voluntat 
de l’Església catalana de tenir bisbes catalans. En aquest escrit de resposta, 
titulat «Bisbes catalans?», diu:

Todos los pueblos quieren obispos que amen y hablen su lengua. Cree 
V que alguien puede ser obispo de un pueblo cuya lengua no entien-
de (ni quiera entender ) y hable una lengua que el pueblo no com-
prende? Cuantos obispos en Cataluña han llegado con la misioón 
de perseguir su lengua? Escarmentados, justamente se defienden. [...] 
En Mallorca tuvimos un obispo valenciano que siempre hablaba y 
predicaba en castellano al servicio de la opresión franquista, era de 
los valenciano-castellanizandos. Ahora tenemos otro obispo valen-
ciano, el Sr. Úbeda, que es valenciano-catalanizado que habla y 
respeta nuestra lengua. De la primera clase de valencianos Dios nos 
libre, de la segunda que vengan todos los que quieran. [...] Los cata-
lanes no querrán los primeros —valenciano-castellanizados— pero 
si los segundos. A mi que soy mallorquín siempre me han recibido 
con los brazos abiertos. [...] Como todas las lenguas el catalán tiene 
sus dialectos propios, de los distintos «Països Catalans», peró la len-
gua catalana solamente hay una que es de todos, de valencianos y 
mallorquines. [...] Querer convertir el valenciano en lengua es una 
infantil ridiculez menos para aquellos que esperan así poder dividir 
y destruir nuestra lengua y castellanizarnos.27

Veiem, per tant, la seva idea de la catalanitat àmplia, la qual també ama-
rava la seva concepció de l’Església i el rol que havia de tenir en el desvetlla-
ment i la normalització lingüística i nacional, no tan sols de Mallorca, sinó 
també de tots els Països Catalans. Aquesta posició seva el va dur a ser un 
autèntic outsider en una Església que col·laborà majoritàriament durant la 
dictadura franquista amb l’exaltació de l’espanyolisme i la persecució dels 
fets diferencials autòctons. Per això, es va produir una atmosfera que va 
propiciar el silenci dels seus membres catalanistes o dur-los a practicar una 
resistència lingüística de caire literari.28

27  AFBO, sense numerar.
28  Llabrés Martorell, P.J.; 1986; Memòria Civil; n. 42; p. 7.
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Conclusions

Com s’ha mencionat anteriorment, Bartomeu Oliver va ser un autèntic 
impulsor cultural al nostre poble. A iniciativa seva, va sorgir el Centre Cul-
tural de Sencelles, organitzà vetllades literàries i teatrals al casal de Can 
Garrover, va reivindicar i revitalitzar la festivitat de Santa Àgueda, va escriu-
re una biografia de la beata sor Francinaina, així com una obra de teatre 
basada en ella i titulada Mare d’un poble. Tampoc no ens podem oblidar de 
la tasca d’ensenyament de la llengua catalana que va fer per a les dones al 
convent de les monges de la caritat de Sencelles, juntament amb la germa-
na Margalida Casesnoves.

En resum, de tot el que hem exposat en aquest article, podem reafirmar 
el que hem exposat a l’inici: Bartomeu Oliver Amengual va ser al llarg de 
tota la seva vida adulta un apòstol de la causa de la defensa de la llengua 
i cultura catalanes i del patriotisme mallorquí. Va poder conèixer i esta-
blir relacions amb els grans prohoms del catalanisme del seu temps, tant 
mallorquins —Francesc de Borja Moll, Antoni M. Alcover— com de la resta 
dels Països Catalans —Pompeu Fabra—; va participar en les grans empre-
ses i activitats nacionalistes de caràcter cultural de la seva època, com van 
ser el Diccionari català-valencià-balear o la fundació de l’Obra Cultural 
Balear, i també va ser una peça clau en l’impuls cultural i de la normalitza-
ció lingüística al nostre poble participant en la creació del Centre Cultural, 
batallant per la grafia Sencelles, escrivint i dirigint obres de teatre i ense-
nyant català tant als seus alumnes quan era mestre com a les dones quan va 
estar retirat. Com també hem pogut comprovar, aquests principis tan sòlids 
i ferms que tenia, juntament amb la seva forta personalitat, també li van 
provocar problemes i marginacions per part de l’estament eclesiàstic de la 
Mallorca de postguerra i franquista. 

Era, com no podia ser d’altra manera, un fill del seu temps i del moment 
històric que va viure, fruit de les influències que va rebre, de les forces que 
van modelar aquell context i dels esdevenirs que van marcar aquell mogut 
segle xx que ara ens sembla tan llunyà. El seu era un nacionalisme d’arrels 
conservadores i agràries, noucentistes, com hem comentat a l’inici; profun-
dament catalanista però no independentista. I tot i que hi trobam algunes 
pinzellades que podríem anomenar etnicistes, aquestes són pròpies de tot 
pensament nacionalista conservador de principi de segle passat, imbuït 
del pensament romàntic i herderià que proclamava la necessitat humana 
de pertànyer a una comunitat els membres de la qual estiguin units per 
lligams indissolubles de llengua, història, costums, tradicions i sentiments. 
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Un moviment que posava en valor allò particular i heterogeni contra les 
pretensions universalitzadores i homogeneïtzadores, que en el nostre cas 
provenien, tot i que de forma molt més precària i ineficaç que en el cas fran-
cès, del liberalisme unitarista de Madrid. 

En definitiva, Bartomeu Oliver va ser un senceller i mallorquí il·lustre al 
qual, no tan sols Sencelles, sinó tota l’illa deu un homenatge com a impulsor, 
i lluitador, del seu despertar i del recobrament de la seva identitat de país.
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Joan Florit i Horrach

É s molt coneguda la frase de l’artista nord-americà Andy Warhol que 
diu que “tothom hauria de tenir dret a 15 minuts de glòria”. En el cas 
de Bartomeu Oliver és ben evident que els seus moments de glòria 

estan relacionats amb les seves vivències durant la Segona República o, 
per precisar més, durant els primers mesos de la Guerra Civil.

Bartomeu Oliver és conegut a Sencelles per la seva faceta de mestre, de 
capellà, de pagès innovador, de benefactor de l’art i la llengua, etc, però 
lluny del nostre petit àmbit geogràfic és conegut sobretot per les referèn-
cies que va donar de l’època de la Guerra Civil, en especial, per no haver 
tengut impediments a parlar clar i sense por contra les tortures, les des-
aparicions, els assassinats i l’opressió que varen marcar aquell moment. 
I si filam prim, no només ho va fer durant aquella època concreta sinó, i 
sobretot, amb posterioritat, una vegada jubilat i acabada la dictadura del 
general Franco, que és quan es va esplaiar més a gust amb cartes, entrevis-
tes, reportatges i articles. 

En aquells anys de finals dels setanta i principis dels vuitanta hem 
de pensar que el seu testimoni resultava molt atractiu perquè solia par-
lar sense cap mania, però sobretot, perquè ho feia vestint sotana... i això 
resultava excepcional i en definitiva, molt poc corrent. Ja se sap que tot 
el que té relació amb la Guerra Civil sempre ha estat envoltat d’un cert 
misteri, de por, de silencis, de frases dites amb peus de plom. Que hi 
hagués una persona que durant la Transició parlàs clar i contundent, i 
més essent capellà, sorprenia, era l’excepció i significava una font d’in-
formació molt apreciada per historiadors1, investigadors, divulgadors o 

1 Per exemple al llibre Aspectes de la Guerra Civil a les Illes Balears. Josep Massot i Muntaner. Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2002. 



66

JOAN FLORIT I HORRACH

periodistes2. D’aquí és d’on li ve la fama al capellà de cas Capità més enllà 
de les nostres contrades, per ser un sacerdot que enraonava sobre uns 
aspectes que durant molt de temps havien estat silenciats, colgats davall 
del vel de la prudència, mig amagats o que simplement s’havien volgut 
tapar, com si així volgués dir que no havien existit mai.

Segona República i Guerra Civil

De la vida de don Bartomeu durant l’època de la Segona República (1931-
1936), se’n saben poques coses. De fet no hi va tenir un paper que el fes des-
tacar gaire. Ell era un jove 
capellà acabat de sortir 
del seminari (1928), amb 
el títol de mestre d’ense-
nyament primari i amb 
les oposicions aprovades 
l’any 1930. La proclamació 
de la Segona República 
l’aplegà estant destinat 
a la seva primera escola 
(curs 1930-1931) al lloga-
ret de Villatomil (nord de 
la província de Burgos). 
El curs següent ja va venir 
destinat a Mallorca, en 
concret va estar a l’escola 
d’Algaida fins al curs 1936-
1937, quan passà a l’escola 
graduada de Sencelles 
per substituir el director3, 
Llorenç Maria Duran, que 
havia estat empresonat4. 

2 Per exemple a l’entrevista de Llorenç Capellà titulada Bartomeu Oliver, una veu contestatària de 83 
anys a Sencelles dins del suplement del diari Baleares anomenat Memòria civil Mallorca en guerra 
(1936-1986) concretament al número 42 de 19 d’octubre de 1986. O també a l’article de Damià Quetglas 
Sencelles, els comunistes també són germans nostres aparegut dins del mateix suplement del diari 
Baleares però del número 23 de 8 de juny de 1986.
3  Al Butlletí Oficial de la Província de dia 02/10/36 hi ha la relació de destinacions dels mestres nacio-
nals. A l’Escola Graduada de Nins de Sencelles hi ha destinat Bartomeu Oliver Amengual i Jaume Ques 
Reynés. La tercera plaça existent queda vacant.
4  Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears (AMEIB). Al llibre de nòmines del novembre 1936, a 

Full de serveis de gener de 1940
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El curs vinent, 1937-1938, tornà a la seva plaça de mestre a Algaida. Es pot 
comprovar la seva trajectòria laboral d’aquest període amb el seu full de 
serveis datat el gener de 1940 de l’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes 
Balears.

En una entrevista que va fer, dia 8 de juliol de 1980, el professor Joan 
Miralles Montserrat al mestre Llorenç Maria Duran, destinat a Sencelles 
durant la Segona República, quan parla de les relacions amb el capellà 
Capità, va contestar que: “era un bon element, fins i tot em va ajudar amb 
classes particulars que donava. No s’havia manifestat d’una manera tan 
categòrica com s’ha manifestat després dins es regionalisme, perquè avui, 
avui ell és un avançat dins es regionalisme. Per ventura és s’únic valor que 
val la pena tenir en compte de dins Sencelles”5.

El monjo benedictí Josep Massot i Muntaner escriu sobre Bartomeu Oli-
ver que és “un sacerdot de Sencelles del qual em constava que havia tingut 
conflictes amb els falangistes del seu poble, malgrat el seu tarannà moderat 
i no gens progressista”6. 

Durant aquesta època de la Segona República i la Guerra Civil, el cape-
llà Capità va viure a cavall entre Algaida i Sencelles i va tenir un paper dis-
cret. Molts d’anys després, i sense voler llevar cap mèrit a una persona que 
almanco “donà una passada molt forta —des de la trona— perquè mataven 
gent sense fer judicis”7, va semblar que la seva actuació fou puntualment 
heroica, no sabrem mai si perquè el temps fa que des de la distància tot 
sembli diferent o els anys fan que les versions del que realment va passar 
durant el dia a dia i el que recordam siguin en part divergents.

Per conèixer més sobre com va ser la Segona República a Sencelles, i 
també els anys de la Guerra Civil, es poden consultar els monogràfics que el 
Centre Cultural de Sencelles  va dedicar tant a l’època de la Segona Repúbli-
ca (Sa Sella núm. 90, maig 2004) com al 75è. aniversari de la inauguració de 
l’escoles de can Bril (Sa Sella núm. 116, maig 2009).

Durant la Segona República, per evitar abusos o per limitar l’adoctrina-
ment religiós, es va legislar que només professionals amb el títol de mestre 

l’Escola Graduada de Nins de Sencelles hi figura l’anotació que hi ha estat traslladat per ordre governati-
va Bartomeu Oliver Amengual que exercirà el càrrec de director i serà l’encarregat de l’educació d’adults.
5  Arxiu d’Història Oral Joan Miralles i Montserrat. Arxiu del So i de la Imatge. Consell de Mallorca.
6  El bisbe Miralles i l’Església de Mallorca. Josep Massot i Muntaner. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 1991. Pàgina 165.
7  Església i societat a la Mallorca del s. XX. Josep Massot i Muntaner. Editorial Curial. Barcelona, 1978. 
Pàgina 161.
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poguessin exercir a determinats nivells de l’ensenyança, i en aquest aspecte 
don Bartomeu no va tenir problemes, ja que tenia les oposicions aprovades 
per exercir a l’escola pública. Aquesta norma, més la limitació dels privile-
gis que mantenia l’Església Catòlica, la separació església-estat i la llibertat 
religiosa va fer que entre molts de catòlics el règim republicà fos vist com a 
hostil. I una vegada esclatat el cop d’estat, l’Església Catòlica hi col·laborà 
entusiàsticament. Però hi va haver religiosos, com el cas del capellà Capità, 
que adoptaren postures més aviat de resistència o de denúncia dels abusos 
que es cometien.

Per saber com varen viure els religiosos catòlics, des del seu particular 
punt de vista, l’època de la Segona República a Sencelles tenim el testimoni 
recollit al llibre La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista per l’estament 
eclesiàstic8 on hi ha el qüestionari que havien de contestar els rectors de les 
parròquies per manament del Nunci i que feia referència als danys causats 
als edificis religiosos, el culte, les persecucions, les confiscacions i altres 
influències negatives (o positives) de la guerra. Les preguntes d’aquest 
qüestionari foren publicades al Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca dia 14 
de maig de 1938.

Una de les preguntes demanava “si antes de la revolución, especialmente 
desde las elecciones del 16/02/36, se creó en esa Parroquia alguna situación 
violenta contra la Iglesia o contra el orden social. Concrétense hechos todo 
lo posible”. A la parròquia de Sant Pere de Sencelles (que tenia el rector 
Guillem Parera al capdavant) contestaren: “que es produïren violències i 
conflictes instigats per la difamació i malvolença dels dirigents. Es prohibí 
la processó del Corpus i es fomentava l’odi a l’Església entre la gent obre-
ra. Es multà la Congregació Mariana i fou tancada la seva preceptoria. Hi 
havia centres de simpatitzants d’Azaña. A les llistes negres s’hi anotà el rec-
tor, entre d’altres. No hi hagué altres disturbis encara que se’n planejaren a 
l’ombra. Els joves d’Acció Catòlica i els Congregants rondaren l’església en 
prevenció d’aldarulls. El cementeri fou confiscat i foren profanades algunes 
sepultures i cadàvers”.

Des de la parròquia de Sant Cristòfol de Biniali foren més breus amb els 
comentaris: “se suprimiren les processons i foren prohibides les col·lectes 
públiques. No hi havia cap centre polític. Tota la feligresia és cristiana i 
pacífica, ‘ningún asomo de revolución ni lista negra se vislumbró’. Cap cape-
llà ha estat molestat”.

8  La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista per l’estament eclesiàstic. Documentari. Ramon Rosselló i 
Vaquer. Editor R. Rosselló.  Felanitx, 2002.
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En un primer moment de la Guerra Civil, el fet que Bartomeu Amengual 
fos capellà feia suposar que no tendria problemes amb les noves autoritats, 
però la seva actitud rebel i denunciadora d’abusos li varen crear enemistats 
entre els nous dirigents. Podem trobar referències de l’actuació de don Bar-
tomeu durant aquesta època en relació a la seva acció educativa, considera-
da massa moderna, i també del seu famós sermó, que el dugué a ser sotmès 
a un procés en forma de consell de guerra9.

Un sermó amb polèmica

Per conèixer les circumstàncies del famós sermó que fou considerat sub-
versiu, es pot recórrer a les paraules escrites per mossèn Oliver a l’extensa 
carta que dirigí a Josep Massot i Muntaner i on li exposa com va viure ell la 
Segona República i l’espiral de repressió de la Guerra Civil: 

[...] Pertot hi havia una espècie de locura col·lectiva, de febre flotant 
i una por feresta que tancava la boca a tothom: el poble, incluïts els 
falangistes, en la intimitat no ho aprovava.

No vaig poder estar més i vaig tenir una aferrada forta amb el batle10 
(no era la primera). Deia que no hi podia fer res... Em com a reptà que 
jo sortís enmig si gosava. I ben conscient del perill, vaig gosar. 

Feren una setmana de preparació per sortir de la parròquia11 els 
falangistes, cada dia predicador distint. Quan em tocà a mi, excitat, 
potser vaig passar la mida, parlant de la dignitat humana, … els meu 
deixebles si vos estimau... el Crist que morí i no matà, etc. Va esser un 
escàndol, per la plaça giscaven. El rector era de les meves idees, però 
era molt prudent12.

9  No està gaire clar quin tipus de processament va ser, encara que s’insisteix a qualificar-lo, a diverses 
publicacions que recullen el seu testimoni, amb el nom de consell de guerra. Per exemple a Mallorca 
any 1936. D’una illa hom no en pot fugir. Jean Arnoldus Schalekamp. Prensa Universitaria. Palma, 1997. 
Pàgina 194-198. També ho qualifica de consell de guerra ell mateix a l’article Un testimoni de la repres-
sió a Mallorca durant la guerra civil publicat a Comunicació. Revista del Centre d’Estudis Teològics de 
Mallorca, números 42-43 del gener-abril, 1986, pàgines 75-79.
10  Pere Llabrés i Verd de can Renyina.
11 És a dir, per a la preparació de l’anomenat compliment pasqual durant la quaresma. A Mallorca any 
1936. D’una illa hom no en pot fugir de Jean Arnoldus Schalekamp, mossèn Oliver hi especifica a la 
pàgina 196 que “per Pasqua del 1937, la Falange del poble volgué organitzar set dies de preparació espi-
ritual per als seus afiliats. Per presumir cercaren set capellans que havien de predicar un dia perhom. 
També em cridaren, la qual cosa em sorprengué bastant perquè ell coneixien la meva actitud”. 
12 En una nova carta, del 21 de setembre de 1976, mossèn Oliver precisava a Josep Massot: “No sé què 
dir-li del meu sermó, que ja no record. Vaig treure tot el que diu l’evangeli de l’amor, la dona adúltera, 
etc. Vaig demanar respecte i amor pels enemics i que nosaltres no havíem d’esser com els de l’altra part 
que criticàvem”.
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A l’endemà vingué en Barrado amb els grillons, però el batle per temor 
al poble el féu desistir13.

Em processaren. El jutge militar m’ajudà de valent. Em preguntà si jo 
havia dit que els comunistes eren germans nostres. Jo vaig contestar 
que no recordava si ho havia dit o no, però que, al meu entendre, qui 
diga el contrari no pot esser cristià. Ell m’aconsellà si en lloc d’això vos-
tè digués que la caritat de Crist era tan alta que no excloïa els comu-
nistes i tot. A la fi el procés es sobresegué, encara que portava una nota 
molt desfavorable del governador14. 

En aquest cas el Sr. Bisbe15 es posà molt a favor meu. Parlà contra 
militars i falangistes que molestaven capellans innocents, mentre dei-
xaven fer els culpables, citant-me noms concrets. Em donà un Bolletí 
del Bisbat on hi havia copiada una bella i valenta pastoral del bis-
be de Navarra Oleocheaga (no sé si he escrit el nom bé, més tard fou 
arquebisbe de València)16 perquè la fes incorporar al meu procés i que 
no tingués por. [...]

La depuració del docent

Pel que fa a la seva tasca educadora, Bartomeu Oliver en un primer moment 
va passar bastant desapercebut als nous dirigents feixistes de la política 
educativa. Ell era un mestre jove i és normal que fes les classes més inno-
vadores, ja que havia de posar en pràctica el que havia estudiat. Les noves 
autoritats en matèria d’ensenyament a partir del 18 de juliol de 1936 varen 
viure dins una mica de caos, atès que el curs havia de començar i faltaven 
instruccions (Mallorca estava aïllada del govern rebel que s’havia establert 
a Burgos), molts de mestres havien fugit per temor a les represàlies, estaven 
empresonats, desapareguts o havien estat cridats a files. 

13  Francisco Barrado Zorrilla era un falangista que fou cap de la Policia a Mallorca fins al mes d’abril 
de 1937.
14  A la carta posterior del 21 de setembre de 1976, Oliver deia a Josep Massot: “El sendemà (de l’homi-
lia) quan vaig arribar el vespre de predicar de Consell, els homes d’Acció Popular i regionalistes, més o 
menys acostats al moviment, em digueren: hi ha en Barrado que te’n vol dur pres. En Barrado hagué de 
cedir. Després vaig esser citat a Palma i un comandant em formulà les acusacions que jo vaig contestar 
mentre una mecanògrafa escrivia les meves respostes. Al cap de temps em tornaren a cridar i el coman-
dant em llegí el resultat pel qual el procés quedada sobresegut. Em digué: Vostè té dret a una còpia, si 
vol la hi farem. Jo vaig dir no, ara me’n penedesc”.
15  En una entrevista personal -Sencelles, 12 de febrer de 1977- mossèn Oliver va dir a Josep Massot que, 
al seu entendre, el bisbe Miralles era poc intel·ligent i que feia els nomenaments eclesiàstics sense criteri.
16  El llinatge correcte és Olaechea. El bisbe de Pamplona Marcelino Olaechea és l’autor de La voz de un 
prelado. Ni una gota de venganza, una denúncia de la repressió indiscriminada que tenia lloc arreu de la 
zona nacional i que va ser publicada al Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca el mes de desembre de 1936.
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La repressió dels mestres de Mallorca com a conseqüència de l’inici de 
la Guerra Civil va començar ben aviat. Dia primer de setembre de 1936 el 
Governador Civil, Antonio Álvarez-Ossorio, va suspendre tots els òrgans 
que regulaven l’ensenyament primari i també va rellevar del seu càrrec 
els directors de tots els centres. La mateixa ordre obligava tots els mestres 
a informar sobre la seva situació personal i a mostrar públicament la seva 
adhesió al Moviment. Per tal de reforçar aquestes declaracions es dema-
naren informes sobre els mestres a les autoritats pertinents i a persones de 
‘solvència moral’. Aquells mestres que varen ser declarats aptes pogueren 
continuar exercint la seva professió; els altres foren suspesos de sou i feina 
fins que un tribunal decidís sobre la seva situació. 

A partir de mitjans de setembre, el nou governador civil, el coronel José 
Rubí, posà en marxa la constitució d’un primer tribunal per examinar les 
fitxes dels mestres i avaluar-ne la idoneïtat. Dia 24 de setembre ja sortien les 
primeres llistes de mestres declarats aptes i que, per tant, ja es podien incor-
porar amb normalitat a les seves escoles. Però no ha de sorprendre que qual-
cun d’aquests mestres 
declarats aptes en 
primera instància, pas-
sassin tanmateix per 
un tribunal de depu-
ració més tard, que va 
examinar amb més 
deteniment els seus 
expedients. Vet aquí 
el cas de Bartomeu 
Oliver: segons el llis-
tat publicat al Butlletí 
Oficial de la Província 
dia 26 de setembre 
de 1936 pel Tribunal 
Depurador del Perso-
nal de Enseñanza, el 
seu nom figura a la llis-
ta de “señores maestros 
nacionales que han 
sido declarados aptos 
para el desempeño de 
sus servicios”.

Nomenament de director de l’Escola Graduada de Nins de Sencelles.
Novembre de 1936



72

JOAN FLORIT I HORRACH

Era evident que hi hauria un pro-
cés de depuració de mestres no afins 
al nou règim perquè l’educació era 
una matèria on la República s’havia 
significat molt i es temia que hi hauria 
una ‘neteja’ del personal que no com-
bregava amb les idees dels revoltats. 
Essent un capellà, de don Bartomeu 
no hi havia d’haver, a priori, males 
sospites i per això durant el primer 
curs, amb la improvisació i les pres-
ses del moment, confiaren en ell per 
dirigir l’Escola Graduada de Nins de 
Sencelles que havia estat un famós 
exemple de renovació educativa 
durant els anys precedents. És curiós 
que de fet, ell, després tan primmi-
rat, no tengués en aquell moment 
impediments per substituir un mestre 
admirat i situat a l’avantguarda peda-
gògica, Llorenç Maria Duran, apartat 
de males maneres de la docència. De 
tota manera, hem de tenir present que 
eren moments molt convulsos.

El curs no es va obrir fins a dia primer d’octubre i entre els actes de cele-
bració d’aquest inici hi va haver la recol·locació dels santcrists a les aules, 
la substitució de la bandera republicana i la cantada d’himnes filofeixistes. 
Començà també la depuració de les biblioteques eliminant els llibres sospi-
tosos d’esquerranosos o de moralitat dubtosa. 

A falta d’una legislació a nivell estatal, la depuració dels mestres s’havia 
duit a terme a Mallorca d’una forma desconnectada de la resta del territori 
revoltat, però a partir de dia 8 de novembre de 1936 es publiquen els pri-
mers decrets de repressió i es crea la que serà el seu instrument, la Comi-
sión Depuradora del Magisterio. 

La comissió de les Balears va començar oficialment dia 3 d’abril de 1937 
i estava formada per un director d’institut (Bartolomé Bosch Sansó, capellà 
i catedràtic de llatí a l’institut Ramon Llull, que era precisament el lloc on 
es reunia la comissió i on es feien els processos de depuració), un inspector 

Llorenç Maria Duran l’any 1926
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de primera ensenyança (Luís Maria Mestras Martí, que feia de secretari de 
l’òrgan), el president d’una associació de pares de família (José Ramis de 
Ayreflor Rosselló, de l’Associació Catòlica de Pares de Família), i dues perso-
nes de ‘reconeguda solvència moral i tècnica’ (el tinent coronel d’artilleria 
retirat Rafael Isasi Ransomé i el cap dels sindicats patronals de la Falange 
Antonio Villalonga Villalonga).

El procediment començava amb una declaració jurada en la qual s’exi-
gia al funcionari que expressàs la seva adhesió al nou règim i justificàs la 
seva actuació durant la Segona República. D’altra banda, la Comissió envi-
ava unes notificacions als que havien de ser informadors sobre els mestres 
investigats. Els informes que es requerien solien ser el del batle, el del rector 
de la parròquia, el del comandant de la Guàrdia Civil i el d’un pare de famí-
lia de ‘coneguda reputació’.

Se sap que el capellà de cas Capità va fer informes favorables a molts dels 
seus companys mestres i que ell també en va demanar quan li tocà el torn de 
comparèixer davant d’aquesta Comissió17. Coneixem un d’aquests informes, 
no precisament afalagador, perquè s’incorporà a l’expedient18 del mestre 
Miquel Arrom, del Pla de Na Tesa, quan una denúncia anònima el qualifi-
cava de “conspirador con el inspector Leal19; le acompañaba en su auto en la 
cruzada antirreligiosa, como íntimo amigo, en la ida a Algaida, y dijo delante 
del sacerdote Oliver que se tenía que terminar con los frailes y monjas”.

17  A l’arxiu personal de Bartomeu Oliver, l’historiador Joan Colom Ramis va localitzar-hi un escrit on un 
falangista, abans de partir cap al front, certificava l’influx directe que el mossèn havia tengut “ha (sic) 
formar en mi el espíritu patriótico que hoy me anima”.
18  Maestros depurados en Baleares durante la Guerra Civil. Santiago Miró. Editorial Lleonard Muntaner. 
Palma, 1998. Pàgines 51-52.
19  Fernando Leal Crespo era inspector de primer ensenyament i membre d’Esquerra Republicana 
Balear. Va morir assassinat per un grup de falangistes a la carretera de Sóller dia 27 d’agost de 1936.

Yo declaro1939
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En manco de dues setmanes la Comissió ja disposava de tots els informes 
i es notificava a l’afectat de quins eren els càrrecs dels quals se l’acusava per-
què tengués temps de preparar la seva defensa a través d’un plec de descàr-
rec acompanyat de declaracions de testimonis. En total, aquesta Comissió 
va obrir un total de 208 processos de depuració a docents de les nostres illes.

Així va ser com, al cap d’un temps, Bartomeu Oliver, encara que fos cape-
llà, va haver d’enfrontar-se a denúncies formulades en contra seu davant de 
les noves autoritats educatives. Es pot tornar a veure explicat per ell mateix 
llegint una carta que envià a l’historiador Josep Massot i Muntaner20 datada 
dia 20 d’agost de 1976:

[...] Quan encontrava amics, tots em deien: - Calla, Tomeu, calla, que 
et mataran! 

Com això del procés no els havia anat bé i jo era mestre nacional acu-
diren a la Comissió Depuradora dels mestres. I la Comissió (davant la 
qual molts de mestres per salvar-se havien presentat certificats meus) 
m’envià un plec de càrrecs: que tenia català a les plaguetes dels nins 
(era una poesia de Maria Antònia Salvà), que jo els deia feixistes, que 
estava subscrit a El Matí21, que a una conferència havia atacat en 
Royo Vilanova22, etc. Jo vaig contestar que també hi havia poesies en 
castellà i que era per un final de curs, que no deia fetxista per puritat 
de la llengua (de feix...), que si la subscripció a El Matí no era tara per 
un inspector membre de la Comissió23, no veia com podia esser-ho 
per mi, que en Royo Vilanova era un parlamentari liberal …

20  El bisbe Miralles i l’Església de Mallorca. Josep Massot i Muntaner. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 1991. Pàgina 166.
21 Diari catòlic en llengua catalana editat a Barcelona (1929-1936) molt lligat al partit Unió Democràtica 
de Catalunya suprimit a partir de l’esclat de la Guerra Civil.
22 Antonio Royo Villanova (Saragossa 1869 – Madrid 1958), periodista i polític d’ideologia dretana, 
membre del Partido Agrario Español, diputat a les Corts Espanyoles i ministre de Marina (1935) al 
govern d’Alejandro Lerroux durant la Segona República conegut per la forta oposició mostrà contra 
l’estatut d’autonomia de Catalunya. 
23  A l’article Un testimoni de la repressió a Mallorca durant la Guerra Civil Bartomeu Oliver precisa que 
es referia a l’inspector Luís María Mestras Martí (Cassà de la Selva, 1902- Girona, 1988).

Capçalera del diari El Matí
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Encara enviaren la Guàrdia 
Civil a preguntar als altres mes-
tres de l’escola i el meu inspector 
a examinar els nins de castellà, 
que va fer-los una redacció ‘las 
flores’ i se’n dugué les plaguetes. 
No trobà cap tara però no gosa-
va fer un informe favorable per-
què estava mort de por. Jo també 
que n’hi vaig fer de por. ‘Si posa 
res fals no toparà amb mi, sinó 
amb el Sr. Bisbe, pot anar-lo a 
veure’.

Tot va acabar a res. [...] Inspector Luís Mestras

Certificat de la Comisión Depuradora del Magisterio. Agost 1939
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Per tant al final, no va 
ser sancionat “ni propuesto 
para sanción”, encara que 
al seu expedient, hi figura-
rà per sempre que era un 
docent “depurado sin san-
ción”. Al cap de poc temps 
va demanar trasllat d’Algai-
da a Sencelles i li fou conce-
dit “teniendo en cuenta los 
favorables informes”. 

S’ha vist com Bartomeu 
Oliver va ser un capellà 
valent. Un home que va 
tenir el coratge de dir les 
coses clares i a la cara en un 
moment que tothom acala-
va el cap. Per aquest esperit 
rebel va ser processat, com 
a mestre i com a ciutadà, i 
va arrossegar durant la resta 
de la seva vida aquesta espi-
na clavada, sense perdre 
mai l’oportunitat d’oferir la 
seva versió dels fets. Depurado sin sanción

Petició de trasllat a Sencelles. Agost 1939
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Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual 
i l’Obra Cultural Balear

Jaume Mateu Martí,
president de l’Obra Cultural Balear

L ’Obra Cultural Balear (OCB) neix a Palma el 31 de desembre de 1962 
amb l’objectiu de promoure el coneixement i l’ús de la llengua pròpia 
de l’arxipèlag, la catalana, i de prestigiar les manifestacions diverses 

de la identitat dels pobles de les Illes Balears. L’OCB és la màxima expressió 
de la difusió de la cultura catalana en l’àmbit balear.

El seu impulsor, Francesc de B. Moll, aquell mateix any acabava la gran 
obra del Diccionari català-valencià-balear —veritable monument de la 
nostra llengua iniciada el 1900 per Antoni M. Alcover— i decidí iniciar-ne 
una altra, d’obra, a imatge i semblança d’Òmnium Cultural, entitat fundada 
al Principat un any abans. 

La diferència entre ambdues iniciatives era que la principatina havia 
partit de l’interès d’empresaris i hisendats per recuperar les expressions 
de la cultura catalana, empresa a la qual no dubtaren a invertir-hi el cabal 
necessari. A Mallorca, i per extensió a les Illes Balears, no va ser així, ja que 
els empresaris illencs —i d’això se’n dolia el filòleg menorquí— de sempre 
s’havien mostrat poc inclinats a invertir en cultura i encara menys en la prò-
pia. I val a dir que, dissortadament, aquesta actitud en l’empresariat illenc 
no ha canviat gens. Abans com ara, les Illes enriqueixen una petita elit que 
no els retorna, en forma d’inversions en cultura, allò que caldria per res-
ponsabilitat i decòrum.

Davant la impossibilitat de comptar amb aquesta força empresarial, els 
iniciadors de l’aventura de l’OCB decidiren d’acudir a les elits culturals que, 
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després de la desfeta de la Guerra Civil, encara posaven certes i tímides 
messions per la recuperació lingüisticocultural.

D’aquesta manera, a banda que Francesc de B. Moll consideràs plena-
ment alcoveriana l’empresa, els fundadors de l’OCB es reconeixien hereus 
de l’Associació per la Cultura de Mallorca (ACM), entitat instituïda a Palma 
el 1923 i en la qual confluïen persones provinents de distintes branques del 
saber i de molt diverses ideologies polítiques. De bon començament, l’ACM 
maldà per difondre els valors propis de l’illa a tots els estrats socials i per 
impulsar la llengua catalana amb la intenció de demostrar que era apta per 
a qualsevol àmbit del coneixement. Aquests objectius es materialitzaven en 
l’edició de la revista La Nostra Terra. Els insurgents del trenta-sis cegaren 
aquest doll acadèmic de civilitat, rigor i estudi.

Així, la fundació de l’OCB entronca amb la tasca de recuperació nacio-
nal encetada a Mallorca pels prohoms de la Renaixença literària, cultural i 
lingüística, de la qual destaquen tres noms: Miquel dels Sants Oliver, Joan 
Alcover i Miquel Costa i Llobera.

La primera Assemblea General ordinària de l’entitat es va fer el 31 de 
desembre de 1962 —data amb forta càrrega simbòlica— i 31 —seguim amb 
la simbologia— varen ser els socis fundadors. Entre tots aportaren el capi-
tal social inicial, 54.000 pessetes. Val a dir que l’escriptura de fundació de 
la societat va ser atorgada deu dies abans davant el notari de Palma Josep 
Massot i Novell.

En aquesta primera Assemblea General, aquests 31 fundadors (29 
homes i 2 dones) elaboraren una llista de persones que consideraven sim-
patitzants de la causa que defensava l’OCB per demanar-los que s’hi asso-
ciassin. Entre el centenar de persones, hi figura mossèn Bartomeu Oliver i 
Amengual, que formalitza la seva inscripció com a soci el 29 de gener de 
1963. Convé dir que les primeres 31 persones que constituïren l’entitat tam-
bé en consideraran fundadores les persones que, d’aquest centenar, accep-
taran associar-s’hi.

L’estament eclesial, com veurem, tingué un paper destacat en els primers 
anys de la singladura de l’Obra Cultural Balear, sobretot la part que se sentia 
deutora del mestratge d’Antoni M. Alcover o de Miquel Costa i Llobera, com 
ja s’ha dit. Entre els 31 fundadors hi trobam Josep Capó i Juan, i entre els 
que s’hi associen seguidament, a més de mossèn Bartomeu Oliver, Barto-
meu Torres Gost, el mossèn de sa Pobla especialista en l’obra del prevere i 
poeta pollencí, precisament.
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A banda que el Seminari i un bon grapat de parròquies mallorquines 
s’apuntassin de seguida a fer els cursos de català organitzats per l’OCB, la 
primera gran entesa que s’establí entre l’entitat i el clergat de Mallorca, i en la 
qual participà activament mossèn Bartomeu Oliver, va ser la introducció «de 
les llengües vernacles» en els actes litúrgics, com preveia el Concili Vaticà II, 
disposició que s’havia de posar en pràctica a partir del 7 de març de 1965.

Un any abans, l’OCB ja havia editat l’opuscle Missa per l’espòs i l’esposa 
i misses de difunts, que es va regalar als socis i a totes les parròquies i con-
vents de frares de Mallorca. A final d’aquest any 1964 i davant la circumstàn-
cia que Mallorca havia mort el seu bisbe titular, Jesús Enciso Viana, l’entitat 
envià una comunicació a l’arquebisbe d’Oviedo i president de la Comissió 
Episcopal de Litúrgia, Vicente Enrique y Tarancón, perquè prengués en 
consideració, i cit textualment de l’acta corresponent:

Que en els països de parla catalana, qualsevol que fos la seva forma 
dialectal, no fossin autoritzats la missa i els sagraments en llengua 
castellana abans de ser-ho en català.

Que abans de l’edició en català dels dits missal i ritual, fossin sotme-
sos els originals, no solament als bisbes del Principat, sinó també als 
de València i als de les Balears, a fi de poder revisar-los i substituir-hi 
les paraules convenients per a la millor comprensió dels habitants 
de cada una de les tres regions. En cas que no fos possible, que es per-
metés als bisbes de les regions valenciana i balear d’adaptar l’edició 
catalana del Principat a les diòcesis.

A més d’aquestes demandes a Tarancón, la Junta Directiva de l’OCB 
també envià una carta al nunci papal en la qual li demanaven que es tin-
gués en compte que a Mallorca es parlava una llengua pròpia, per la qual 
cosa es considerava necessari que el nou bisbe fos d’aquesta parla. Aquesta 
petició no va ser atesa, ja que al març de 1965 és nomenat bisbe de Mallorca 
Rafael Álvarez Lara, andalús de Jaén.

El 2 d’octubre de 1965, la Junta Directiva de l’Obra, a instància dels pre-
veres que en són socis, entre ells i destacadament mossèn Bartomeu Oliver, 
eleva una sol·licitud col·lectiva perquè, a partir del gener de 1966, se cele-
brassin misses en català a totes les esglésies de Mallorca. Per aconseguir-ho, 
s’organitzaria una recollida de signatures en què figuraria el nom de la per-
sona interessada, la professió i el domicili.

El resultat d’aquesta campanya, en la qual la contribució de mossèn Oli-
ver va ser decisiva, fou espectacular tenint en compte el temps dictatorials 
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que corrien: 6.322 signatures que ompliren 215 fulls que, «degudament 
relligats amb cobertes vermelles i lletres daurades» (com indica el secretari 
d’aquells anys, Miquel Fullana) varen ser lliurades al bisbe pel president 
Miquel Forteza, els vocals Joan Pons i Francesc de B. Moll, i el socis Guillem 
Colom (el poeta de Sóller) i Gabriel Cortès i Cortès.

I si en aquesta recollida de signatures la participació del nostre mossèn 
senceller va ser molt activa, encara més ho va ser la seva contribució en 
l’edició dels 5000 exemplars de l’Ordinari de missa —el text de Montser-
rat— que l’OCB va fer imprimir davant la impossibilitat de poder usar una 
adaptació mallorquina del text català autoritzat mentre no fos coberta la 
vacant episcopal. Aquest text va ser repartit a totes les esglésies de Mallorca.

No cal, ara i aquí, referir amb exhaustivitat ni la personalitat ni els dots 
i dons de mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. Sí que cal indicar, ni que 
sigui escadusserament, la seva dedicació afanyosa a la pedagogia i a la 
docència. Cal que s’apunti la seva aposta decidida pel saber que neix del 
contacte directe amb la realitat immediata. Convé deixar dit que no es can-
sà mai d’investigar, d’ensenyar i de fer el que ara coneixem per activisme 
lingüisticocultural. S’ha de consignar que el seu esperit rebel l’enfrontà als 
amants del dictat i que en pagà les conseqüències.

Cal fer aquesta referència per poder afirmar que mossèn Bartomeu Oli-
ver i Amengual trobà en l’OCB el conducte que necessitava per encaminar 
la seva avidesa de coneixement i, sobretot, la seva passió per la nostra llen-
gua i cultura.

A la vegada, l’OCB trobà en ell la fortalesa d’ànim i d’esperit necessària 
per estalonar o afermar el seu projecte conscienciador i desvetllador. I per 
això, el 1972 va ser nomenat membre de la Junta Assessora, que, d’acord 
amb els Estatuts d’aleshores, «era designada amb finalitats consultives, per 
assessorar i orientar, en temes generals, la vida de l’entitat per millor acon-
seguir els seus objectius».

Com s’indica en el Reglament que ordenava aquesta Junta Assessora, 
«tal com interpretam l’esperit de l’article 12 dels Estatuts, la Junta Assessora 
ha d’esser un organisme compost per persones de seny i adornades d’altes 
virtuts humanes i cíviques, de feel i provada dedicació a la conservació i 
promoció dels valors culturals i socials de les nostres Illes».

Aquesta primera Junta Assessora va ser de catorze membres, entre els 
quals hi havia el pintor Joan Miró, el poeta Guillem Colom i Ferrà, el filòleg 
Francesc de B. Moll i el poeta eivissenc Marià Villangómez i Llobet.
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No ha estat, aquesta, l’única ocasió en què l’OCB ha pres en alta consi-
deració l’actitud, els coneixements i l’obra de mossèn Bartomeu Oliver. El 
1987, l’entitat, per commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la seva fun-
dació, decideix d’instituir els Premis 31 de Desembre. 

En aquells anys no hi havia a les Illes Balears cap guardó, ni institucional 
ni privat, que reconegués l’acció cívica esmerçada en el reforçament de la 
consciència nacional, i que estimulàs les iniciatives individuals o col·lectives 
favorables al coneixement, l’ús i el prestigi de la llengua i la cultura pròpies. 

Eren anys de molta activitat civicopolítica, de forta mobilització social i 
de molta esperança, per la qual cosa es feia necessari reconèixer els treballs 
i els esforços dels que s’afanyaven per avançar en el reconeixement de les 
atribucions del nostre poble.

Per això, el 1986, la Junta Directiva de l’OCB, presidida per Ignasi Ribas, 
assumeix la proposta dels premis presentada pel seu vocal Damià Pons i 
Pons, que preveia concedir-ne sis, un per cada camp d’activitat o objectiu 
de l’entitat: a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacio-
nal al nostre país o a la resta de Països; a la normalització del català com a 
llengua vehicular de l’aprenentatge, la renovació pedagògica o l’educació 
mediambiental; a l’activitat cívica (de dinamització cultural, de recuperació 
lingüística, de revalorització de la cultura popular, etc.) duta a terme en un 
determinat àmbit territorial o social; a un treball escrit o audiovisual sobre 
el passat o el present de les Illes; a una persona menor de trenta-un anys 
que destacàs en el camp de l’animació cultural, de la investigació artística, 
humanística o científica, o de la creació, i a reconèixer i promoure estudis 
i actuacions en qualsevol àmbit que tinguessin en compte el conjunt dels 
Països Catalans.

Pons també proposà, i s’acceptà, que cadascun d’aquests inicials sis 
Premis 31 de Desembre portàs el nom de figures il·lustres de la literatura 
mallorquina i de la recuperació nacional: Francesc de B. Moll, Gabriel Alo-
mar, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Emili Darder i Miquel dels S. Oliver. Per al 
premi corresponent a l’activitat cívica favorable a la llengua i cultura pròpies 
duta a terme en un determinat àmbit territorial o social, proposà —i fou 
acceptat, com hem dit— el de mossèn Bartomeu Oliver i Amengual, «preve-
re, mestre, expedientat durant la dictadura, home de combat sempre fidel a 
la llengua catalana, soci fundador i protector de l’entitat, com a exemple de 
l’activitat que persones i col·lectius duen a terme a barris i pobles de l’illa, 
molt sovint des de l’anonimat, lluny dels grans focus d’atenció informativa», 
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segons consta en les actes. Posteriorment, s’hi han afegit el Premi Josep M. 
Llompart i el Premi Aina Moll i Marquès.

No consten en les actes les proteccions constants i generoses a l’OCB 
de part de mossèn Oliver. Sí que hi roman el seu esperit i el seu demble, el 
record indeleble del seu caràcter forjat en el coneixement i en una estima 
infinita per l’illa, per aquesta illa nostra tan cops malmenada.

Sí que hi consta, en l’acta de l’assemblea de 1966, la seva voluntat de fer 
hereva dels seus béns l’OCB, prova inequívoca de la comunió plena entre 
l’entitat i mossèn Oliver. Aquesta decisió, finalment, no es va atendre i no 
és moment per parlar-ne. Tanmateix, vint-i-un any després de la seva mort, 
el seu millor llegat —la convicció, el coratge i la determinació—, segueix 
acompanyant l’activitat d’una institució fortament arrelada i que en cin-
quanta-dos anys mai no ha perdut el rumb de la dignitat i de la dretura.

És ara, quan els atacs i els menyspreus a la nostra llengua i cultura han 
adquirit trets semblants als que s’imposaren en temps de la dictadura fran-
quista i que patí de valent mossèn Bartomeu Oliver, quan més hem de sen-
tir el seu alè de coratge, el seu estímul constant. Ara és l’hora de la convicció 
que ell ens va transmetre; de fer valer allò que som i volem ser.

L’OCB, ara més que mai i com agradaria a mossèn Oliver, ha de seguir 
desplegant la seva intensa activitat a favor del país des de la transversali-
tat política. Els seus plantejaments provenen o tenen cabuda en el que es 
coneix per nacionalisme cultural o nacionalisme transversal o sociològic, 
espai en què hi ha un gruix prou important de mallorquines i mallorquins 
que volen que s’enforteixi l’ús social de la llengua pròpia, la catalana; que 
reclamen l’equiparació de drets i deures lingüístics; que advoquen per 
aprofundir en el coneixement i la difusió dels nostres trets identitaris; que 
reclamen més autogovern, i que senten aquestes reivindicacions al marge 
de qualsevol partit o estructura polítics.

L’OCB, com voldria el nostre mossèn senceller, ha de seguir sent l’agluti-
nadora de moltes iniciatives socioculturals, de multitud d’esperits inquiets 
favorables a l’expressió de la nostra ànima col·lectiva i ha de seguir marcant 
el ritme de la recuperació de la nostra personalitat comuna. En aquest sen-
tit, l’entitat ha de ser la garant de l’essència del nostre poble.

Tanmateix, la construcció del país, d’aquest país nostre voltat de mar, no és 
responsabilitat ni patrimoni de cap partit, sinó que ens competeix i ens com-
promet a tots, els que aquí hi tenen l’avior i els que aquí volen iniciar la seva.
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Toni Vallés Perelló

El mul i el blat dindi

M ’he permès la llicència de començar amb un títol que pot ser que 
ens dugui a confusió. L’article no va de contar una faula, ni és una 
historia d’aquelles que avui estan tan de moda i que han donat 

títol a molts de llibres d’autoajuda. Ni tan sols vol ser una paràbola.

Don Bartomeu, com a bon capellà, coneixia molt bé les paràboles, ja 
que a la Bíblia es un recurs emprat molt sovint. Parlam d’aquelles històries 
clares i senzilles que tenien un fi: ensenyar de manera didàctica i bona de 
recordar i comprendre.

He trobat molts dels seus d’escrits sobre el camp i tot el que l’enrevol-
ta, i ell tenia una inquietud i m’atrevesc a dir que fins i tot una angoixa: fer 
rendible el camp i dignificar l’ofici de pagès. Investigava, investigava, i no 
es cansava d’experimentar. I a més sempre posava en comú els seus conei-
xements, els descobriments i tots i cada un dels avenços que s’anaven fent.

L’hort de cas Capità seria el més semblant a una finca experimental, a un 
camp d’aprenentatge d’agricultura i ramaderia.

I ara sí que parlarem del mul i el blat dindi.

Un escrit es refereix al blat dindi híbrid. Com us podeu imaginar, després 
de la Guerra Civil parlar als pagesos i fer estudis sobre aquest tema no era 
una qüestió senzilla. Per això mateix, comença explicant els híbrids amb un 
tema conegut per tothom: el mul que neix d’un creuament entre un cavall i 
una somera, o bé entre una egua i un ase.

Val a dir que tant el mul com la mula són estèrils. Record com jo, de petit, 
vaig sentit contar la llegenda que l’esterilitat de la mula prové de quan va 
néixer el Bon Jesús: la mula, en comptes d’escalfar-lo amb l’alè, com féu el 
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bou, volia menjar-se les poques palles que li servien de coixí; per això, Jesús 
la va castigar amb l’esterilitat.

Continuant amb el blat, explica com l’òvul de la pinya del blat dindi tant 
pot ser fecundat pel pol·len que procedeix de la llavor de la mateixa planta 
com del que ve d’una planta veïna d’una espècie diferent. Quan això es pro-
dueix, hi ha creuament o hibridació, i ja tenim el blat dindi híbrid. 

A «Converses dels dimarts», conta com un conrador que havia sentit a 
parlar del tema li demana per sembrar blat dindi americà híbrid:

—Que li pareix D. Bartomeu que en prenim per sembrar o no ?

Jo li vaig contestar:

—Preni’n poc i sembra’l o preni’n molt i sembra’n poc i guarda lo que 
sobri per l’any qui ve que el coneixeràs millor.

Però com comentava, anava més enllà. A les seves anotacions veim que 
dia 20 de maig sembrà a l’hort blat dindi de la varietat híbrida i el va recollir 
a mitjan setembre. Al mateix temps, sembrà la varietat normal en espais de 
metres quadrats per poder dur les dades a hectàrees. Les conclusions foren 
evidents: 4.900 quilos per hectàrea de blat corrent i 7.250 quilos per hectà-
rea de l’híbrid. 

A més, arribà a la conclusió que l’híbrid té més vigor, més resistència a 
ajeure’s, més resistència a la mascara i, per contra, més poca al cucament 
de les canyes.

Ja em direu si els anys 1940 i següents això no era anar moltes passes per 
endavant.

Don Bartomeu Oliver Amengual: un pagès atípic

Com veis, paral·lelament a la seva vocació sacerdotal va desenvolupar una 
altra gran passió: el camp. Però no penseu en un foravila bucòlic, us equi-
vocaríeu. Era un estudiós del camp i de tot el que l’enrevoltava. L’agricultura 
i la ramaderia eren ciència, eren mètode i, per damunt de tot, havien ser 
un mitjà de vida per dignificar el pagès. Escriu fent seves unes paraules de 
Rafel Horrach: «Confia en tu mateix, unit als teus companys, qui té raó no 
ha de tenir por.»

Els seus escrits són la cronologia de les terres del nostre poble. Hi ha 
multitud de dades: producció, preus, intercanvis comercials, pluviometria, 
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tècniques agrícoles, maquinari, eines… I també estudis amb un perspectiva 
científica, sempre amb una preocupació per millorar la producció i fer ren-
dibles les explotacions.

De fet, ell era professor especialitzat en iniciació professional agrícola 
amb titulació del Ministeri d’Educació i Ciència de l’1 d’octubre de 1966.

Les primeres anotacions que he trobat comencen l’any 1932 i fan refe-
rència a la compra d’una vedella per 24 duros, venuda l’any vinent per 651 
pessetes. Igualment, comprà adob, civada, reixes. Com a anècdota, hi ha 
una referència al fet que la truja va quedar plena.

Continua el dietari any rere any amb una comptabilitat detallada de 
collites i preus de tot el que es conrava a les finques de la seva família: 
figues, patates, bessó, prunes, magranes, albercocs, nispros, raïm…, i tota 
casta d’animals: conills, porcells, vaques, aviram…

Però, com ja hem comentat, el seu hort era un camp experimental per 
millorar la productivitat. Recordau el que hem escrit sobre el blat dindi.

Un altre exemple el trobam en els empelts, ja que en detalla tot una llista i 
les millors tècniques. Val la pena reproduir-la: empelt simple, doble, de peu 
de cabra, d’incrustació, a l’anglesa, raig de Júpiter, a cavall, corona simple, 
corona composta, perfeccionat, d’escudet, de placa, de canutillo, de siurell.

En relació estreta amb les tasques agrícoles, té registrada la pluviometria 
del nostre poble des del 1947 fins al 1983, amb tota classe de detalls. Repro-
duïm el gràfic que il·lustra el que deim: mètode i constància.
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Un tema que igualment l’apassionava eren els animals. Hi ha escrits i 
estudis sobre porcells, vedelles i gallines. Repeteix una vegada i una altra 
que les proves convencen qualsevol persona que tengui seny.

Per exemple, pel que fa als porcs, arriba a la conclusió que, quan s’engrei-
xen porcs, per fer rendible el negoci, no han de passar els cent quilos, ja que 
un porc jove amb pocs quilos de menjar n’augmenta un de carn, però un 
porc vell i gros en necessita molts més per augmentar un quilo. 

Acompanya totes aquestes explicacions d’estudis sobre alimentació 
i composició dels aliments més convenients per engreixar els porcells. La 
tècnica implica pesades regulars dels animals per fer un seguiment dels 
quilos que agafen cada dia.
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També fa un seguiment de les vedelles i les gallines. A més de l’alimen-
tació, trobam en els seus escrits l’especificació dels preus, tant de cost com 
de venda, la producció de cada any i fins i a tot a qui les venia. Per exemple, 
només l’any 1955 comprà 750 pollets per engreixar. Com a anècdota, cal dir 
que els va pagar a 4 pessetes cada un.

Un pagès rebel, angoixat

És sens dubte el que més m’ha cridat l’atenció. Fa seves, amb gran vehe-
mència, les paraules de Rafel Horrach quan diu: «Pobre pagès! Aixeca’t i 
camina.»

Ell, que era un visionari, un revolucionari amb mètodes desconeguts, era 
conscient del gran problema del camp mallorquí: «Els pagesos ignorants 
perquè la misèria dels seus pares ja no els permeté anar a l’escola quan eren 
nins, callaven…»

El camp era una passió per a ell. Per damunt de tot, hi ha la idea de dig-
nificar foravila. Segurament, va ser uns dels primers que va escriure el nom 
Pagès amb majúscules. Per això mateix, i conscient que el gran problema 
antic i actual dels pagesos és l’individualisme, reproduïa el pensament de 
Rafel Horrach sobre confiar en un mateix i unir-se als companys.

He trobat un escrit animant els pagesos a fundar una associació amb un 
doble objectiu: d’una banda, aconseguir que els productes del camp es pro-
dueixin a més baix cost i, de l’altra, vendre’ls al consumidor al millor preu 
evitant al màxim els intermediaris. Només al final parla de cooperativa, 
segurament paraula prohibida en aquells anys.

I acab. No seria just no referir-se a tots els pagesos que compartiren 
amb don Bartomeu de cas Capità aquest pla de Mallorca que mira cap a les 
muntanyes, les terres del nostre terme i la feina al camp, i, per què no dir-
ho, la il·lusió per un futur millor. Segur que qualcú heu conegut i qualque 
malnom us serà familiar:

Calino, Maria Xima, Joan de Binifat, Jordi Sord, Feril, Antoni Esco-
là, Covent, Tomeu Majoral, Betlem, Tomeu Xipet, Cota, Josep Rei, 
Francisco Papa, Nicolau Garau, Peret, Ferrerico, Bernadí Palou, Jau-
me Tonses, Tano, Macià Renyna, Tòfol dels Agustins, Gallet, Castell, 
Panada, Talaia, Merris, Xesquet, Tomeu Cabana, Pastoret, Llargo, 
Morreta, Racó…
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El Centre Cultural i don Bartomeu

Maria Vich Cirer

E l 28 de març de 1974, un grupet de sencellers de soca-rel firmaren el 
Estatuts de l’Associació Centre Cultural de Sencelles. Aprofitaren les 
darreres raneres de la dictadura, les ganes dels ciutadans per reco-

brar les seves arrels i llibertats, la seva cultura, tradicions, festes, formes de 
vida i, sobretot, la seva llengua, la catalana. 

Això sí, els estatuts van haver de ser redactats en castellà. No hi havia, 
encara, cap altra opció. Com a curiositat, entre els vuit socis fundadors 
només hi havia una dona. Així i tot, era un èxit. Anys enrere, no massa, les 
dones haurien estat oblidades. Per suposat, don Bartomeu Oliver era un 
dels socis fundadors. 

Començava una nova etapa engrescadora per als sencellers. De cop i 
volta, s’obriren de bat a bat les portes a la cultura —a la nostra cultura i a les 
nostres festes— i a un llarg repertori d’iniciatives que era impossible d’ima-
ginar uns quants anys enrere. 

A partir del 1936 i molt més des del 1939, el Govern central va intentar 
sense gaire èxit, per sort, eliminar el català a les Illes. Els pagesos passaren 
olímpicament de l’idioma que venia de Madrid. A Ciutat, l’èxit fou relatiu. 
Els mallorquins som caparruts i estimam el llegat dels nostres avantpassats: 
llengua, costums, cançons, balls, maneres de pensar i, fins i tot, d’estimar. I 
cap govern, per més lleis que promulgui en contra, és capaç de reprimir-lo. 
Evidentment, Bartomeu Oliver era un clar exponent de l’amor a la Roqueta 
i a la seva vila, Sencelles. 

El Centre Cultural va començar la seva marxa amb molta il·lusió i ganes 
de fer feina. Una de les primeres iniciatives fou ressuscitar la festa de Santa 
Àgueda, que segles enrere era una fita cabdal en el calendari litúrgic i fes-
tiu de Sencelles. La revetlla de Santa Àgueda, el 4 de febrer al vespre, es va 
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fer un gran fogueró amb 
una torrada de botifarrons 
i llonganisses, i la música 
de simbombes, els cants i, 
sobretot, un grapat de bons 
glosadors animaren la vetlla-
da. El dia de la Santa, el 5 de 
febrer, no quedà oblidat. A 
la sortida de l’ofici solemne, 
celebrat en honor de la San-
ta de Catània, un grapat de 
jovenetes ballaren a la plaça, 
amb l’ajuda inestimable dels 
xeremiers de Sencelles, els 
Llargos, uns dels darrers, si no els darrers, que quedaven a Mallorca. Gràcies 
a ells, les xeremies i els xeremiers no van desaparèixer. La gent gran, i no tan 
gran, pensava que havia tornat anys enrere i va gaudir com mai de la festa. 
El plat fort del dia de Santa Àgueda de 1975 fou l’obra de teatre que relata 
la vida i martiri d’Àgueda. Don Bartomeu n’era l’autor. Es va representar a 
la plaça, com s’havia fet sempre, a les 15 hores. Malgrat el fred, tot el poble 
hi va acudir. Fou tot un èxit. Per desgràcia, uns quants anys més tard es va 
deixar de representar. 
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Mai una trista vocal, des del meu punt de vista, ha provocat tanta con-
trovèrsia i tantes discussions com les que es van produir al Centre Cultural: 
Que si és a, que si és e. Com bé ja heu intuït, em referesc a com s’escriu el 
topònim Sencelles. Els uns que si Sancellas, els altres que Sencellas, mossèn 
Bartomeu defensor de les tres e, una vegada i l’altra Sencelles. Les reunions 
moltes vegades acabaven con una gàbia de bojos. Tots volien tenir raó, però 
ningú no amollava. Mirau per on, el Govern de Madrid, a través d’Obres 
Públiques, donà la raó als partidaris de les tres e. A tots els nous rètols que 
van aparèixer a les carreteres, hi constava clarament SENCELLES. Als parti-
daris de les dues a no els quedà més remei que acceptar-ho.1 

Però no tan sols de vocals vivia el Centre Cultural. A més de la festa de 
Santa Àgueda, posà en marxa un grup excursionista. Molts de jovenets i 
jovenetes de la vila van trepitjar i descobrir per primera vegada la serra de 
Tramuntana. Les excursions van tenir un gran èxit, van ser un gran revulsiu 
per als joves sencellers. Per desgràcia, a poc a poc, el grup es va reduir a uns 
pocs components fins que van deixar de fer-se.

Moltes altres iniciatives emprengué el Centre Cultural: obrí una petita 
biblioteca a l’abast dels sencellers; féu conferències, i també concursos als 
millors rams de flors cultivades, silvestres i cossiols aprofitant la Fira de 
Maig. Així mateix, convocà un concurs de pintura que va tenir un gran ressò 

1 Bartomeu Oliver, l’any 1974, va publicar «Com s’ha d’escriure el nom de la vila de Sencelles». Us 
recoman llegir l’escrit. 
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a tota l’illa. A causa de la importàn-
cia dels premis, un gran nombre de 
pintors d’importància hi participa-
ren any rere any. 

El projecte estrella del Centre 
Cultural fou sense cap mena de 
dubte la revista Sa Sella. El número 
0 va sortir al carrer el mes de març 
de 1983. Se’n van fer càrrec uns 
abrandats periodistes sencellers. 
El coordinador era Andreu Sunyer 
Ferrer; els redactors, Pere Vallés 
Ramis, Pau Ramis Bibiloni, Toni 
Vallés Perelló i Jaume Arrom Roig. 
Els col·laboradors foren un total 
de deu. La portada era a càrrec de 
Tomeu Ramis Vich. 

A la pàgina dos van detallar el com i el perquè va néixer la revista. Diu així: 

Era el 7 de gener quan, a una reunió a Ca’n Garrover on hi eren con-
vocades totes les entitats representatives del poble, es va decidir fer 
una «revista».

Encara no se sabia com es podria fer, però la intenció era ben clara: havia 
de ser un servei al poble. Havia entrat una junta nova i volien donar un aire 
nou al Centre Cultural. Per això, es van fer unes quantes comissions que, 
amb diferents tasques i objectius concrets, perseguien el mateix: fer poble. 
Així va començar Sa Sella: 

Sabem que durant la història dels pobles hi ha hagut períodes d’este-
rilitat, de somnolència [….]. Èpoques en què els dirigents locals s’han 
oblidat de que el seu paper era un servei al poble […]. Volem que 
aquesta revista servesqui de mitjà d’unió de tots aquells que volen 
contribuir en fer un poble digne de la seva història que els protago-
nismes personals quedin postergats en benefici del bé comú […]. Si 
som capaços d’aixemplar les nostres perspectives serà el poble que 
hi guanyarà. Però si no ho feim tots, les forces en lloc de sumarse es 
restaran […]. Aquesta és la finalitat de la nostra revista.2

2 L’escrit s’ha copiat exactament com es va publicar.
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L’editorial versava sobre les eleccions municipals del mes de maig 
d’aquell any. A la revista es detallaven els actes que s’havien fet durant 
el primer trimestre de 1983 i els que es tenia previst dur a terme. Hi havia 
diverses col·laboracions, totes relacionades amb el municipi. S’hi publicaren 
entrevistes amb les diferents candidatures que es presentaven a les eleccions 
municipals: Aliança Popular, Independents i PSOE. Un fet curiós de l’entre-
vista que feren al cap de llista d’AP fou que les preguntes es feren en català, 
però les respostes van ser en castellà. I això que el cap de llista és mallorquí. 
S’hi informà de casaments i defuncions. No hi faltaren els esports i la poesia. 
La revista tenia 31 pàgines. Els exemplars següents ja n’especificaven el preu: 
75 pessetes. 

Sa Sella és el darrer tros que ens queda del Centre. És una sort. Una sort 
aconseguida amb molt d’esforç d’un grapat, petit, de sencellers en els quals 
encara crema aquella flama que va fer que els habitants de la nostra vila dei-
xassin en el pou dels mals somnis quaranta anys de dictadura. 

El Centre Cultural no organitzà tan sols actes, festes, concurs, etc., sinó 
que fou el revulsiu que va fer que els sencellers es llevassin la pols d’anys 
d’apatia i de temors.

Per acabar, voldria fer-ho amb l’escrit per al Centre Cultural que va fer Bar-
tomeu Oliver amb motiu de la festa de Santa Àgueda de l’any 1981. Diu així:

Una festa tradicional dels sencellers

A vegades els meus amics em pregunten: Tomeu, tu que ets tradiciona-
lista o progressista. Jo responc: som molt tradicionalista, més que els 
avis més immobilistes i molt progressista, més que els joves més avan-
çats. No són coses que estiguen barallades, una cosa pot complementar 
l’altre. Jo crec en la Balanguera que “Sap que la soca més s’enfila con 
més endins por arrelar”. I crec com més endins entrem en les nostres tra-
dicions, més força tendrem per encalçar i assolir el futur.

Altres em diuen, que ets senceller, mallorquí, català, espanyol o univer-
sal, la teva pàtria que és Sencelles o l’univers, ets apàtrida. Tomeu no 
t’entenem. Som bo d’entendre, qui no m’entén és perquè no vol. Estim 
molt tot el món, més Europa, més Espanya, més els Països Catalans, 
més encara Mallorca, però molt més Sencelles. M’agrada la llengua lla-
tina, més l’anglès, més l’espanyol, més el català, encara més el mallorquí 
i molt més el senceller. Som devot de Sant Pau, que és un sant universal, 
més de Sant Benet, que salvà Europa, més de Sant Jaume, que alliberà 
Espanya, més de la Mare de Déu de Monserrat, que guarda els cata-
lans, més encara de la Mare de Déu de Lluch, reina de Mallorca, i molt 
més de Santa Àgueda, patrona de Sencelles.
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Els directius del Centre Cultural de Sencelles m’han demanat que els 
ompli un full per colaborar amb ells a promoure la festa de Santa Àgue-
da. Els qui heu llegit lo que antecedeix comprendreu que no m’hi he 
pogut negar, perquè Santa Àgueda és una festa tradicional de Sencelles.

Festa és l’expressió comunitària, ritual i alegre, d’experiències i anhels 
comuns centrats en un fet històric passat o contemporani. En el nostre 
cas, tots coneixem el fet històric i sabem com els sencellers, anys i més 
anys, sí han fet festa i gran festa. Continuem nosaltres amb la nostra 
festa. La festa és afirmació de vida, però exigeix contrasts amb el ritme 
habitual de la vida diària. Interrompem el treball monòton per una 
activitat més alta, el goig de la vida. Cuidam el taronger per un dia 
menjar les taronges d’asseguts, aclaparats diàriament per restriccions, 
preceptes, conveniències socials, recobram l’espontaneïtat amb tendèn-
cia a malgastar, convidam a beure i bevem. Vivim amb llibertat. Perso-
nes amb cabells blancs es permeten a la festa expressions i ocurrències 
que ja mai gosarien emplear en el seu ambient professional. L’home a 
la festa es lleva la careta normal que tots duim posada i es manifesta 
tal com és. L’exuberància crea indulgència mútua, tot es permet i tot es 
perdona. Sense espontaneïtat la festa és impossible. La festa no neix de 
la buidó, sinó de l’abundància. L’alegria cerca companys i s’ob la comu-
nicació i es despara la conversa. La festa és un alè necessari en la nostra 
vida, passem avui aquest alè.

Però la festa d’avui és de la tradició perfumada amb aromes de la nos-
tra avior. Quin senceller gosarà no participar-ne? I el qui podrà, aquest 
dia tancar-se a ca seva o anar a Ciutat o altra banda, sencellers que 
viven a fora no es recordaran que d’aquí eren els seus pares, que aquí 
nasqueren, que aquí jugaren que aquí anaren a escola i que aquí es 
feren i aprengueren la virtut i la força per conquerir el benestar que a 
altres llocs han trobat. Res els vull dir jo; copiaré un trosset d’una poesia 
i Mn. Costa i Llobera els ho dirà:

Fills d’una raça dreturera i forta 
que unia els seny amb l’ímpetu 
no renegueu de vostra sang… 

Oprobi pel fill que n’és apòstata 
per honra té esser bord. Son cor  
espuri sols posa arrels paràsites: 
no té arrel que del terrer dels avis 

ne beu saba legítima.



Aquest llibre s’acabà d’imprimir

als obradors de Aimprenta.com

el dia 23 d’abril de 2015, 

festa de Sant Jordi




