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S’ARENAL 2002

Presència de l’Església local
dins la vida de s’Arenal
a la dècada dels 50

Mossèn joan crespí coll

PRESENTACIÓ
Il·lustríssim Sr. Batle de Llucmajor,
Digníssimes autoritats,
Arenalers i amics,
Quan don Joan Crespí Coll va acceptar la invitació del Sr. Batle de
Llucmajor, don Lluc Tomàs, per ser enguany el pregoner de les nostres
Festes de Sant Cristòfol, i li demanaren qui volia que el presentàs, tengué
la resposta prompta, i sense pensar-s’ho dues vegades digué: en Nofre
Llinàs, de s’Arenal.
Talment m’ho comunicà el regidor don Guillem Salvà. El glop de sorpresa
va ser fort, tant, que tirà en terra els castells i els refusos que solc posar per
evitar la por escènica que em fa parlar davant un gran i distingit auditori.
Però així mateix fou dolç, i em causà plaer i goig just pensar que entre
tants i tan importants amics n’escollís un dels antics de s’Arenal, cosa que
ara li vull agrair personalment en públic.
Faré un poc d’història.
Don Joan Crespí Coll, fill de Francisco i Miquela, ell conrador i ella
cosidora, va néixer a Santa Eugènia l’abril de 1927. Era el que feia sis de
set germans. Eixerit i espavilat, ingressà al Seminari pel setembre de 1938,
i va ser ordenat sacerdot dia 10 de juny de 1951. I sense respir va ser
nomenat ecònom de la nostra parròquia de la Lactància un mes després,
o sia, un dia tan assenyalat com el 10 de juliol de 1951, festivitat de Sant
Cristòfol, és a dir, que dimecres que ve farà 51 anys.
Arribà lleuger d’equipatge, dues mudes, perquè l’home pensava no
estar més de tres mesos. Però la cosa s’allargà i allargà fins a cinc anys
inoblidables. He dit prim de roba, però amb un sac i sarró ple a caramull
d’il·lusions, de ganes de treballar, amb idees modernes per desenrotllar i
noves formes de fer participar la feligresia en les tasques de la parròquia.

Organitzà excursions, ressuscità la Cavalcada dels Reis, revalorà les
Beneïdes de Sant Antoni, féu circular un petit full titulat Paz, etc.
Futbolero com era, ho tenia bo de fer, arromangar-se la sotana per
damunt dels genolls i participar en els partits tant al camp com a la plaça,
amb aquella polsada! I no eren petites, les suades, jugant al futbolín.
També posava aquell esperit lluitador i una gran vehemència a les coses
de la Casa de Déu, i sobretot damunt la trona, resultat per una part, sens
dubte, de la seva joventut, 24 anys, i per l’altra, més grossa, perquè li venia
d’avior. Don Joan tenia dos oncles, un de part de pare, don Josep Crespí
Sureda, sacerdot de Missions, predicador enviat a Puerto Rico, i l’altre de
part de mare, don Joan Coll, frare de Sant Vicenç de Paül, predicador
reconegut per tot Mallorca i també a fora, que venia de s’Arenal. Aquells
cinc anys passaren volant. Don Joan, com un passerell jove acabat de
sortir de la gàbia daurada del Seminari i home inquiet, volia conèixer nous
horitzons, volar més lliure i amunt, esser sacerdot i militar, i amb aquest
desig ingressà per oposició al Cos Eclesiàstic de l’Exèrcit el desembre de
l’any 1955.
A partir d’aquí, un rosari de destins, càrrecs, títols, honors, cada vegada
més elevats. Esmotxant, elegint, cosa que vol dir renunciant i decidint, just
anomenaré els que consten en la Història de l’Església de Santa Eugènia,
publicada no fa gaire, obra del canonge de la Seu Sebastià Arrom.
Destins:
Batalló Llerena d’Inca, 1955
Agrupació d’Intendència núm. 4, Barcelona
Hospital Militar de Palma
Hospital Militar de Barcelona
Parròquia Castrense de Palma
Parròquia Castrense de Barcelona
Tenencia Vicaría Castrense
Prefectura dels Serveis Religiosos de l’Exèrcit, de la Direcció de Serveis
Generals, i Vicari episcopal de l’Exèrcit de Terra a Madrid, amb
graduació de coronel.

Títols:
Llicenciat en teologia. Facultat de Barcelona
Diplomat en ciències bíbliques. Diòcesi de Madrid
Diplomat en psicologia fonamental. Barcelona
Obres publicades fins al dia d’avui:
Cardos sin espinas
Variaciones sobre el tema de las Bienaventuranzas
Està en possessió de la Creu i la Placa de l’Orde de Sant Hermenegild.
He dit res?
L’any passat celebrà les noces d’or sacerdotals i, tant la parròquia de
Santa Eugènia, el seu poble nadiu, com la parròquia de Santa Eulàlia a
Palma, on diu missa cada dia de l’any al migdia, s’ompliren de gom a gom
d’amics, tant de gent enfaristolada, com de simple cognom, per donar-li
l’enhorabona i felicitar un home llest, sincer, honest i de gran simpatia i
atractiu personal.
I continua fent conferències, col·laboracions, xerrades... No acaba mai,
està en el millor moment.
Per concloure, voldria fer-li saber que encara suren damunt la mar del
nostre raconet arenaler els bons records de la seva estada aquí.
Senyores i senyors, avui tenim el plaer, el luxe, d’escoltar el pregoner
don Joan Crespí Coll.
Nofre Llinàs
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Ilustrisim Sr. Batle de Llucmajor, Sr. Lluc Tomás Munar, acompanyat del pregoner,
Mn. Joan Crespí, i del seu presentador, Sr. Nofre Llinás,
en l’obertura de l’acte del pregó de Sant Cristòfol del any 2002.

Il·lustríssim Sr. Batle,
Digníssimes autoritats,
Senyores i senyors,
Bon vespre a tots.
Acabam d’escoltar les paraules de presentació del bon amic Nofre
Llinàs. Amb molta benevolència i generositat, ha desgranat el meu currículum,
allargant la mà als elogis, lloances que certament no meresc, però que
agraesc perquè són fruit d’amistat.
Anem, idò, per feina i mirem d’encetar Pregó de les festes de Sant
Cristòfol de s’Arenal de l’any 2002. Li he posat per títol Presència de
l’església local dins la vida de s’Arenal a la dècada dels 50.
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De totes maneres, és un poc ampul·lós dir “la dècada dels 50”, ja que,
concretament, em referiré al període que va del 51 al 56, que foren els
anys que vaig regentar aquesta parròquia.
Dia 10 d’aquest mes de juliol, farà 51 anys que vaig prendre possessió
del càrrec d’ecònom de la parròquia de Nostra Senyora de la Lactància,
que aleshores incloïa els següents nuclis de població: s’Arenal pròpiament
dit, ses Cadenes, ses Maravilles i es Pil·larí.
Les referències directes seran entorn de s’Arenal; solament de pas pot
ser que faci menció dels altres nuclis.
Per entendre millor les vivències que intentaré contar-vos, consider que
serà oportú descriure breument la situació d’aquells moments, tant del
conjunt d’Espanya com, més concretament, la d’aquí, ja que els darrers
50 anys han capgirat moltes coses.
Permeteu-me, idò, unes pinzellades per descriure la situació d’aquell
moment.
BREUS REFERÈNCIES A LA SITUACIÓ SOCIAL,
ECONÒMICA I RELIGIOSA
1. Espanya
POLÍTICAMENT, els espanyols vivíem sota un règim dictatorial, encara
que ja no tan dur com els primers anys de la postguerra. De fet, Espanya
començava a treure el cap de la situació de pobresa, aïllament i manca
de tantes coses, com a conseqüència de la seva situació de cert rebuig
internacional, si bé encara queden miques de tot això.
Prova que el règim ja no era tan repressiu és el fet que, ja en reunions
privades —fins i tot en actes més o manco públics—, es permetia contar
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acudits que feien referència al règim, bé que embolicats amb paraules que
solament en deixassin endevinar la intenció.
Especialment dos es repetien sovint: un, presentat en forma de comunicat
meteorològic: “Reina en toda España un fresco general procedente de
Galicia, aunque en tendencia a amainar”. L’altre feia referència a les
mancances que sofrien, principalment de certs queviures: “En tiempo de
la monarquía realmente tomábamos café; en tiempo de la dictadura de
Primo de Rivera generalmente tomábamos café; en tiempo de la república
libremente tomábamos café. Ahora... francamente ¡tomamos malta!”
RELIGIOSAMENT, Espanya era una nació catòlica, apostòlica i romana.
Fins i tot altes instàncies eclesiàstiques ens concediren el títol de “Reserva
de cristiandad”. Això no vol significar que la pràctica religiosa estigués
d’acord amb la teoria.
Aquesta dicotomia real entre teoria i pràctica va fer renéixer l’esperit
farisaic de persones que, poc menys que buides de sentit religiós, s’apropaven
a l’església per treure avantatges de prestigi, de poder o econòmics.
SOCIALMENT, hem de constatar que aparegué una nova classe social,
coneguda com “los nuevos ricos”, persones que, aprofitant unes
circumstàncies favorables, havien assolit una notable fortuna econòmica,
però sense millorar les seves infraestructures internes i culturals, convençuts
que els doblers eren la clau que podia obrir totes les portes.
Són també moments de moviments migratoris, que surten d’unes províncies
de manco possibilitats de treball i van cap a altres províncies que ofereixen
millors perspectives de futur.
La vida dels pobles —tant des del punt de vista civil com religiós i lúdic—
es desenvolupava entorn a dos eixos: l’ajuntament i la parròquia. Vol dir que
els batles i els rectors estaven pràcticament condemnats a entendre’s, o,
almenys, a fer-ho veure, ja que la consigna era “Por el Imperio hacia Dios”.
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2. S’Arenal
Passem ara a descriure una mica com era s’Arenal.
Segons la meva manera de veure, ni era una ciutat, ni un poble, ni tan
sols una barriada clàssica, establerta amb tradicions i costums propis.
Pertanyia —com segueix pertanyent— part a Llucmajor i part a Palma.
Però a la pràctica, com si no fos de cap dels dos municipis, perquè un i
altre ajuntament se'n preocupaven ben poc. Al batle de Llucmajor, almenys
el solíem veure cada estiu, però amb el de Palma, no record haver-hi parlat
mai.
S’Arenal era un conglomerat de famílies que no tenien entre elles lligams
de tradicions ni de costums, ja que procedien de diversos pobles de
Mallorca, que s’havien establert aquí per raó de feina —principalment
trencadors—, però sense deixar de sentir-se del poble d’on venien. Fins i
tot bastants eren coneguts pel gentilici del seu poble d’origen. Així, hi havia
el porrerenc, el murer, el pobler, el mariando, el felanitxer, el manacorí,
etc.
Tant era així que record que, quan vaig dir el primer funeral, ja feia
quasi nou mesos que estava al capdavant de la parròquia. Que no moria
ningú en aquells temps? Clar que en morien. El que passava era que els
familiars, quan en veien un de moridor —i de vegades tot d’una després
de mort— se l’enduien al poble per enterrar-lo i fer-li els funerals.
En certa ocasió, vaig contar aquest fet al que era aleshores el vicari
general de Mallorca, i més tard bisbe d’Eivissa, don Francisco Planas,
persona de finíssima ironia, que em digué: “Per ventura creuen que s’Arenal
està més enfora del cel que altres pobles.”
Per aquelles dates, començaren a arribar els immigrants peninsulars,
sobretot d’Agramon. En un principi em va parèixer que formarien un gueto,
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però, sobretot entre els joves, no va ser així. Sigui per raons de treball,
d’esports o diversions, ben prest s’integraren en col·lectius mallorquins.
La feina dels trencadors era feixuga, amb llargues hores de treball. Però
es pot dir que, amb la suor del seu front, la gran majoria no tenien greus
problemes per atendre les necessitats més vitals de la família.
A més, encara que quasi tothom fingia ignorar-ho, tothom sabia que de
tant en tant es podia guanyar un sobresou anant a descarregar barques
que duien contraban.
De llocs per a la diversió, pràcticament no n’hi havia cap, excepte la
pista de ball Florida Park, que només obria a l’estiu, el propietari de la
qual, curiosament, també es deia Joan Crespí.
Alguns bars tenien billar o futbolí. No hi havia cap teatre ni cinema. Un
poc de joc mig amagat.
3. Com em veia a mi mateix
Ordenat sacerdot dia 10 de juny, un mes després, dia per dia, vaig
prendre possessió de la parròquia. Com diria Toni de Mello, “ben lleuger
d’equipatge”, material i moral. Sí, un bagatge teòric, fruit dels estudis del
Seminari, però sense mica d’experiència, ni administrativa ni pastoral.
D’il·lusió, tota la que vulgueu i més, i moltes ganes de posar-me al servei
de la feligresia. Això, que és important, no sempre és suficient. Sovint no
basta. Supòs, per tant, que més d’una vegada “vaig ficar la pota”, com
solem dir, per culpa dels errors propis de la inexperiència. Sort que, per
la bona comprensió d’uns i per la indiferència d’altres, no ho tengueren
gaire en compte! I sort també que vaig arribar en ple estiu, i que
l’aglomeració de gent —senyors de Palma i senyors, amos i obrers de
Llucmajor— quasi no em deixava més temps que el necessari per atendre
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el servei estrictament religiós. No podia aturar-me a pensar i planejar el
futur de la meva actuació parroquial.
Quan s’aproparen les festes de Santa Càndida, i els estiuejants
llucmajorers començaren a desfilar cap a les seves celebracions patronals,
la cosa començà a clarejar. Però quan em vaig despertar a la realitat nua
i crua del que em venia damunt, fou quan es va iniciar el curs escolar, i a
s’Arenal només quedaren els feligresos de tot l’any.
Llavors, d’aquella esglesieta que a l’estiu em pareixia petita i insuficient,
de cop i resposta me’n sobrava quasi la meitat.

...sense mica d’experiència ni administrativa ni pastoral,
“ben lleuger d’equipatge”...
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REFLEXIONS
Això em va fer reflexionar. En primer lloc, vaig comprendre que no
podia esperar la gent assegut tranquil·lament dins la rectoria. M’havia
d’incorporar a la vida del poble. Necessitava donar-me a conèixer, i
intentar conèixer la gent. També els que no solien venir a l’església. Els
havia de sortir a camí allà on eren: els festius a Cas Baster o al Canaletes;
els dies feiners, a la seva feina. M’havia d’interessar pel que interessava
a la gent.
Ben prest vaig voler saber el que era un escodre, un tallant, els tascons
i les llaunes; el que era una llivanya, el gruix de rei i d’emperador. Quins

Parlant amb dos joves trencadors: en Joan Tous i n’Andreu Gall
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eren els seus problemes i si els podia ajudar a cercar-hi solucions. Conèixer
les seves aficions, il·lusions i projectes.
Sobretot somiava fer futur amb ells, treure profit del present i anar fent
camí per fer costums, tradicions i poble.
Vist el poc que calia esperar de les autoritats municipals, quedava clar
que l’únic eix de coordinació i animació havia de ser la parròquia, que
s’havia de fer present a totes les manifestacions de la vida local.
1. Servei religiós
Com era lògic, l’objectiu primordial i principal era atendre el servei
religiós, que tenia dues direccions: per una part conservar, dirigir i fer
créixer el sentit cristià dels creients practicants, i per l’altra, mirar d’atreure
els allunyats de les pràctiques religioses.
La primera direcció s’aconseguiria mitjançant les pràctiques habituals
a totes les parròquies mallorquines: celebració de l’Eucaristia, actes de
pietat popular com resar el rosari, administració dels sagraments, predicació,
catequesi, etc.
Ben prest vaig comprendre que abans d’intentar formar, era necessari
informar, que l’evangelització pressuposa una preevangelització. I va fer
que me n’adonàs un episodi molt banal: Vengué un jove feligrès, però no
del nucli de s’Arenal, per incoar l’expedient matrimonial. Com de costum,
li vaig preguntar si coneixia el fonament de la religió catòlica. Em va
contestar que sí, però ben aviat vaig veure que res de res, ni el credo ni
tan sols el parenostre. Aleshores li vaig mostrar una estampa on sant Joan
Baptista batejava Jesucrist al Jordà, i li vaig demanar: “Coneixes aquests?”
Els va mirar i, assenyalant el Baptista va dir: “Aquest sí, és en Tarzan, i de
l’altre no me’n record.”
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2. Acció social
A més de voler guaitar al món del treball —com ja he dit abans—,
cercàrem altres mesures que hi donassin suport. Per exemple, unes xerrades
sobre el sentit i la importància de la vida sindical, que va dirigir mossèn
Jaume Capó, assessor religiós provincial del Sindicat Vertical (l’únic existent)
i sobre la possibilitat de fundar una cooperativa de trencadors, que en
efecte es va constituir.
També amb alguns mestres, que a l’estiu tenien albergs al Grup Escola
de la part de Palma, tenguérem trobades per concretar drets i deures de
patrons i obrers.
Amb l’ajuda desinteressada d’algunes al·lotes, posàrem en marxa
Cáritas Parroquial, per ajudar els més necessitats.

Per a aquesta tasca va ser molt important la col·laboració
de les Germanes de la Caritat
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Per aconseguir l’altra direcció, calia aprofitar les circumstàncies concretes
per fer una convidada més general. Per això em va ser de bona ajuda el
solpàs, o benedicció de les cases, que es feia per les festes de Pasqua. Va
ser un moment privilegiat per conèixer les famílies. La visita pastoral del
Sr. Bisbe i, sobretot, l’estada de la imatge pelegrina de la verge de Fàtima
—que anava corrent de poble en poble, per tot Mallorca— varen donar
peu a una molt bona resposta per part dels feligresos.

...sobretot l’estada de la imatge
pelegrina de la Verge de Fàtima,
que anava corrent, poble a poble,
per tot Mallorca.
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Per a aquesta tasca pastoral ve ser molt important la col·laboració —
que mai no em va faltar— dels pares franciscans de la Porciúncula, com
també de les monges de la Caritat i d’un petit grup de cursetistes de
cristiandat, que havia tengut la sort de conèixer, quan encara era seminarista
(i, per tant, ni podia somiar venir d’ecònom), en un curset que va tenir lloc
a Monti-sion de Porreres, al qual assistiren acompanyant mossèn Bartomeu
Arcas, que seria el meu antecessor.
3. Preocupació cultural
Si entenem per cultura “els coneixements bàsics per a la bona convivència
humana”, cal dir que s’Arenal no en tenia més dèficit que el que podien
tenir la major part dels pobles d’aquell temps.
L’ensenyament primari estava notablement ben atès per tres escoles:
una a la part de Palma i dues a la part de Llucmajor (una al carrer de Sant
Cristòfol i l’altra a cura de les monges de la Caritat).
Es pot dir que tots els nens i nenes tenien possibilitat de ser escolaritzats.
El dèficit era a l’ensenyament secundari o batxillerat. No teníem cap centre
per a tals estudis. Els que volguessin continuar estudiant s’havien de
desplaçar a Palma o a Llucmajor, i poques famílies es podien permetre
aquest dispendi.
No obstant això, sigui a força de sacrificis dels pares, sigui per haver
obtingut beques, alguns pogueren continuar els estudis, fins i tot fer carreres
universitàries. Aquesta dificultat, almanco, era superada per l’interès personal
que bastants joves sentien i mostraven per la cultura. Mitjançant lectures,
més o manco dirigides, prenent part en “cercles d’estudi” i també llegint i
participant en obres de teatre, assoliren una ferma autoformació.
Igualment organitzàrem algun viatge instructiu, com el que férem a
Barcelona, on vàrem poder visitar els monuments més representatius
d’aquesta ciutat.
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Quasi la totalitat de la vida esportiva i recreativa igualment es desenvolupà
entorn de la parròquia.
En primer terme, el Club de Futbol, que ja existia, va rebre un nou impuls
i vida. Primer va estar ubicat a Cas Baster, i va competir al campionat
Àguiles, organitzat per l’Obra Atlètic Recreativa (OAR), de la branca dels
joves d’Acció Catòlica. També participà en el campionat del Frente de
Juventudes.

Les “forces vives” de l’esport, mirant de trobar
una nova direcció per al Club de Futbol.

Més tard –federat ja a la regional– , va passar al Canaletes, i va jugar
el campionat oficial.
Aprofitant l’estada, com a estiuejant, del conegut àrbitre de futbol, que
va ser porter de l’Atlètic Balears, don Natalio Comas, tenguérem a la
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Rectoria unes xerrades per aprofundir en el coneixement del Reglament
de n’Escartín, que era el reglament oficiós del futbol.
Cada any —en la mesura de les nostres possibilitats— organitzàvem
festes per Sant Cristòfol. No podíem preparar un programa tan brillant i
complet com el que ara ofereix l’Ajuntament de Llucmajor, però fèiem tant
com podíem, segons ens suggeria la imaginació i ens permetia l’ajuda
econòmica rebuda de diversos comerços.
No faltaven partits de futbol, ping-pong, billar i futbolins, proves de
natació i curses, però, sobretot, l’amollada d’ànneres a la mar, que s’havien
d’agafar nedant.
També —encara que amb molta menys solemnitat i grandesa que en
aquest temps—, organitzàvem la Cavalcada dels Reis Màgics, i repartíem
joguines als nens i nenes.
Si el temps ho permetia, l’horabaixa del dia de Reis representàvem
l’acte sacramental L’adoració dels Reis.
Per no ser menys —salvades les distàncies—, ja que no poguérem tenir
una revista com és ara S’Unió de s’Arenal, editàrem un full parroquial,
titulat Paz, que resumia en les seves poques pàgines la informació arenalera,
tant de caire religiós com profà.
Aprofitàvem tota avinentesa per donar fe de vida, per animar la
convivència i posar un granet d’il·lusió, i fer créixer el sentit de poble unit.
Resten moltes preguntes que no sabria contestar:
Va ser positiva aquesta presència de l’església local dins la vida i dins
les diverses manifestacions de s’Arenal?
Vàrem fer tot el que calia per millorar la convivència i per crear costums
i cultura?
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Vàrem interpretar bé la voluntat i les necessitats dels arenalers?
Com he dit, no sé contestar aquestes preguntes. L’únic que puc assegurar
és que férem tot el que sabérem, i poguérem, amb la il·lusió i el desig de
ser útils.
Està a la vista de tothom la diferència abismal entre aquell Arenal i el
d’avui; però jo vull pensar i creure que també nosaltres aportàrem valors
positius, que no poden ser rebutjats pel creixement actual.
Consider encertat aquell pensament d’un gran estadista espanyol: “El
progrés no consisteix a destruir el passat, sinó a conservar tot el que tengui
de positiu, fer-lo créixer, millorar-lo, perquè pugui ser fonament d’un futur
millor.” I conclou: “Només pot ser progressista el qui és conservador.”

ACABAMENT
Sols em queda agrair al Senyor Batle que m’hagi concedit l’honor de
pronunciar el pregó de les festes de Sant Cristòfol 2002.
A tots vosaltres, la paciència i l’amabilitat d’escoltar el “rollo” que us
he donat.
A tots els qui col·laboraren a realitzar aquesta tasca (uns ja són morts,
altres encara viuen), vull dir-los que els tenc presents en el meu record i en
les meves pregàries.
I a tots els arenalers, de tot l’any i estiuejants, mallorquins i forasters, els
desig que puguin gaudir d’unes bones festes de Sant Cristòfol I d’unes
excel·lents vacances.
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Per no ser menys –salvades les distancies–, ja que no poguérem tenir una revista com és ara
S’Unió de s’Arenal, editàrem un full parroquial, titulat Paz, que resumia en les seves poques
pàgines la informació arenalera, tant de caire religiós com profà.

Davant l’església
amb antics arenalers,
Canals, Perelló
i Galmés.

Al costat de l’església
amb en Pep Coll

Amb en Nofre Llinás, fa 50 anys.

Acompayant l’equip de futbol a Sancelles l’any 1953.

Totes les fotos d’aquest pregó
han estat gentilment cedides per
Nofre Llinás

