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El present número de Comunicació és una miscel·lània oferta 
en homenatge a tres dels professors del nostre Centre d’Estudis 
Teològics i Institut Superior de Ciències Religioses. Es tracta dels 
doctors Josep Amengual i Batle, Joan Bestard i Comas, i Gabriel 
Amengual i Coll.

El P. Josep Amengual, missioner dels Sagrats Cors, és recordat 
pels alumnes dels nostres centres com el que els ensinistrava en 
l’adquisició dels coneixements metodològics imprescindibles per 
entrar en el món dels estudis i la investigació universitaris, i així 
els ho ha fet possible a molts d’ells, ara col·legues i successors en 
la responsabilitat docent i en la tasca investigadora. També els 
sabé comunicar la passió per la història, mestra de tantes coses, 
clau d’interpretació del present i, àdhuc, averany del futur sempre 
incert. És imprescindible la seva aportació al coneixement i estudi 
del primitiu cristianisme a les Balears i en l’edat tardoantiga. 
Fou la seva tesi doctoral a la Universitat de les Illes Balears, que 
ha refermat amb multitud d’estudis, publicacions i comentaris, 
també amb edicions d’alguns d’aquells venerables monuments.  
Ha hagut de passar anys fora de Mallorca per responsabilitats dins 
la seva Congregació, fins a la màxima com a superior general, i 
això li ha donat l’experiència del contacte directe amb les realitats 
extraeuropees, singularment les del centre d’Àfrica, Sud-amèrica i 
el Carib. Retornat a Mallorca, on reprèn el mestratge en la història 
dels nostres orígens més remots com a comunitat cristiana i en la 
història de l’Església en general, rep el nostre sentit homenatge.

Mn. Joan Bestard, especialista en Doctrina Social de l’Església, 
que no s’ha cansat d’ensenyar durant llarg temps en els nostres 
centres i en totes les oportunitats que li brindaven l’educació no 
formal, les distintes formes de predicació i la dedicació pastoral en 
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tots els càrrecs i encàrrecs que ha ocupat, tant a la nostra Diòcesi 
com a la Conferència Episcopal Espanyola com a director de la 
seva Comissió Episcopal de Pastoral a Madrid. Culminà amb el 
doctorat per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma sobre 
la relació entre la Doctrina Social de l’Església i els Objectius de 
Desenvolupament per al Mil·lenni de l’Organització de les Nacions 
Unides. D’entre els càrrecs diocesans, tothom en recorda l’extensa 
etapa com a vicari general del bisbe Teodor Úbeda, al cel sia, fins 
a culminar en l’organització i la celebració del darrer Sínode 
Diocesà (1998-1999). També ha estat degà de la Seu i continua 
com a membre actiu del Capítol i delegat diocesà de Pastoral del 
Turisme i la Carretera, responsabilitats on treballa des del seu 
ample coneixement d’idiomes i, especialment, de la cultura i el 
món germànics.

Mn. Gabriel Amengual, també canonge, presenta una dilatada 
trajectòria en la docència filosòfica tant als nostres centres com 
a la Universitat de les Illes Balears, i en l’àmbit de la pastoral 
universitària com a delegat diocesà i consiliari del Moviment 
d’Universitaris i Estudiants Cristians. Són molts els qui han 
tret profit del seu mestratge en les diverses disciplines de la 
Filosofia, així com en l’estudi dels grans sistemes d’aquesta que 
han configurat les idees de la modernitat i de la postmodernitat. 
Les seves darreres aportacions bibliogràfiques i els seus estudis 
han esdevingut imprescindibles en la qüestió, sobretot en el camp 
difícil de la relació amb l’evangelització i la pastoral possibles en 
els ambients, actualíssims, de referència. 

Rebin, doncs, així mateix el nostre homenatge aquests dos 
membres il·lustres del Capítol Catedral de Mallorca.

El número present s’enceta amb l’estudi per part del professor 
Joan Andreu Alcina d’un autor representatiu d’una època 
determinant en la història de l’Occident i d’Europa, en la qüestió 
de l’experiència religiosa, Wiliam James. I continua en la nostra, 
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rigorosament coetània de la postmodernitat, amb la descripció 
sobre aquests temps per part del professor Joan Carles Cànovas. 
Presenta de qualque manera la resposta als reptes adduïts el 
professor Miquel Gual, també docent al Centre Superior Alberta 
Giménez, on pronuncià la lliçó inaugural del curs. Segueix un 
retorn als temps primordials, podríem dir, amb l’estudi d’una 
antiga civilització oriental, Ugarit, a càrrec del doctor Francesc 
Ramis, director del CETEM i la més recent incorporació al Capítol 
de la Seu.

En el capítol de Teologia, el professor P. Antonio Cabrera, clergue 
regular, ens regala una exegesi de la paràbola lucana del ric epuló 
i del poble Llàtzer, i el professor Bartomeu Villalonga, rector del 
Seminari Major, comparteix la que va ser la lliçó inaugural de curs 
dels nostres centres sobre el principi Extra Ecclesiam nulla salus a 
la llum del Vaticà II. Recordant l’aniversari proper d’aquest concili, 
un dels homenatjats, el mateix doctor P. Amengual, ens l’evoca 
en els moments inaugurals i immediatament previs en paral·lel 
amb els actuals. Estudiós dels sants de la seva congregació, els 
Beats màrtirs i el pare fundador, el Venerable Joaquim Rosselló, 
deixa pas a un dels seus germans, el professor Jaume Reynés, que 
ens en mostra el seu concepte de Déu i les relacions que hi tenia, 
traspuades en el ministeri de la predicació que tant va exercir.

Completen el número el professor Santiago M. Amer, amb la 
traducció del cèlebre discurs de Benet XVI sobre les hermenèuti-
ques del darrer Concili ecumènic i unes reflexions sobre la 
continuïtat del Magisteri suggerides per aquelles, i el doctor 
Jordi Gayà, director de l’ISUCIR, amb un extens estudi sobre la 
teologia de la història en el Beat Ramon Llull, a punt d’enfilar els 
esdeveniments que han de recordar el setè centenari de la seva 
santa mort.

Clou la publicació la relació de les revistes amb què la nostra 
manté intercanvi, a càrrec de la secretària de CETEM i ISUCIR, 
senyora Esperança Beltran Perelló.


