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Aquest número de Comunicació presenta una peculiaritat 
que es dona molt poques vegades. De números d’homenatge, 
en publicacions diverses, n’hi ha sovint. Que una generació 
homenatgi la precedent en la família natural, i fins i tot en 
les famílies dels pobles en els distints nivells, també ho sol 
ésser.

Ja no ho és tant que sigui la generació successora al front 
d’una institució la que, literalment, ho faci. I aquesta és la 
peculiaritat del número de la nostra revista que teniu a les 
mans.

Els professors Teodor Suau i Puig, Lluc Riera i Coll, i Joan 
Bauzà i Bauzà, tenen en comú, a més de la docència al Centre 
d’Estudis Teològics de Mallorca i a l’Institut Superior de Ci-
ències Religioses, i d’haver-los dirigits el primer dels esmen-
tats, i haver estat tots tres rectors del Seminari de Mallorca i 
membres del Capítol de la Seu en qualitat de canonges.

Ara, els responsables de les susdites institucions acadèmi-
ques i formatives i bona part dels qui en constitueixen el 
claustre de professors, just en la generació següent, els ofe-
reixen aquest reconeixement, que en realitat és deixar cons-
tància de la continuïtat de la tasca habitual en la docència i 
la investigació.

Presentar-lo és l’ocasió més adient per fer vots pel reforç dels 
lligams de la família espiritual que constituïm en el si d’aque-
lla més ampla que és l’Església, en definitiva la família dels 
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fills de Déu, la del seu Poble.

Unes relacions, les de família, que, presidides per l’autèntica 
comunió en el que és essencial, en l’amor del Pare amb el 
Fill i en l’Esperit Sant, deixen sempre lloc a la personalitat 
de cadascun dels seus membres, com recullen les paraules 
paulines que encapçalen el número (2 Cor 3, 17), i al desen-
volupament de les seves qualitats amb els matisos que els 
defineixen i que contribueixen, sens dubte, a l’enriquiment 
del conjunt per al bé comú i el perfeccionament de tots.

Gràcies, doncs, als precedents i als subsegüents, en l’espe-
rança dels qui han de venir, és la gran i definitiva paraula.

Gràcies als homenatjats, perquè sabem que han donat i do-
nen el millor d’ells mateixos en els diversos ministeris confi-
ats.
Gràcies als qui han col·laborat en aquest reconeixement i 
que tot seguit passam a presentar breument.

En primer lloc, el professor Joan Carles Cànovas ens ofereix 
una interessant aportació sobre l’obertura a la transcendèn-
cia, i en concret a la dimensió cristiana en els seus misteris 
bàsics, des del corrent filosòfic de la «nova fenomenologia».

Igualment ho fa des de la fenomenologia de la neurociència el 
professor Ricardo Mejía. 

El professor Joan Andreu, director actual del CETEM, ens 
parla, en la línia filosòfica encetada, amb paraules i concep-
tes del doctor il·luminat que poden ésser especialment adi-
ents per a les necessitats dels temps actuals.

Seguidament, el professor Eugeni Rodríguez ens presenta 
una oportuna reflexió sobre la importància de conrear la joia 
en el procés de comunicació i transmissió de la fe. En la ma-
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teixa línia, Mn. Marià Gastalver parla de la importància de 
l’acolliment en el procés evangelitzador. Igualment ho fa el 
professor Pere Oliver des del vessant litúrgic.

El professor Santiago Amer ens ofereix un tast de les refle-
xions que actualment es fan entorn de la relació de santa 
Teresa de Jesús amb els laics i sacerdots seculars a partir de 
la difusió del carisma que li fou comunicat.

El professor Emilio Ramos ens ofereix suggeridores aportaci-
ons sobre el tema sempre actual de l’acompanyament espi-
ritual des de la doctrina perenne de sant Francesc de Sales.

El professor Diego León ens introdueix en el gran valor teolò-
gic de la música sagrada, verament sacramental.

El professor Antoni Dols ens presenta l’exegesi patrística de 
les confessions de fe dels dimonis i de Pere als evangelis si-
nòptics.

El professor Francesc Ramis, antic director del CETEM, ens 
ofereix un acurat comentari sobre el llibre bíblic del Càntic 
dels Càntics.

El professor Jaume Mercant ens comenta les matisacions de 
sant Tomàs d’Aquino a la doctrina trinitària de Gilbert de la 
Porré, amb suggestives implicacions en la teologia actual.

El professor Bartomeu Villalonga, antic rector del Seminari, 
ens parla sobre la qüestió sempre actual del diàleg interre-
ligiós a partir del magisteri conciliar i pontifici des dels dies 
del Vaticà II.

El professor Juan José Llamedo, ja de ple dins l’eclesiologia, 
ens presenta reflexions d’actualitat bategant sobre les refor-

«Ubi Spiritus Domini, ibi libertas» (2 Cor 3, 17)
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mes en l’Església.

I finalment, el professor César Murillo ens ofereix una pàgina 
prou interessant de la història de la nostra Església: l’estat 
de la parròquia de Costitx en temps de la venerable Margali-
da Amengual com a radiografia de la pastoral i espiritualitat 
de la seva època, fa cent anys justs. 

Gràcies, doncs, una vegada més, als professors Suau, Riera 
i Bauzà, que han format una generació d’alumnes, succes-
sors seus en el magisteri i en els càrrecs, i justament autors 
d’aquesta miscel·lània que, en homenatge seu, tenim l’honor 
de presentar.
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