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RECORDAM
D. Francisco, una gran persona Antoni Liado

D. Francisco Bisquerra Vila funda i dirigí
Germanor, la nostra revista, durant molts d'anys.
Tots coneixíem la seva forma de ser i sabíem del
seu nivell cultural, de les seves activitats i de la
seva liuita durant tota la seva vida, amb una forta
voluntat i amb gran intensitat.

Va néixer a Palma l'any 1923. Fou el major de set
germans. Després d'acabar el batxillerat superior,
es va posar a treballar durant 12 anys amb son
pare, que era representant de comer? i, al mateix
temps, va estudiar Magisteri. Va exercir de mestre
a Fornells on conegué na Laia, la seva estimada
esposa. Va fer oposicions i fou destinat a un petit
poblé de Terol. Després exercí a Mercadal i a
Sant Cristófol. Estudia al mateix temps i obtingué
les llicenciatures de Filosofía i Pedagogía a
la Universitat de Barcelona. Va aprovar les
oposicions a Inspector d'Enseyan9a Primaria i va
ser destinat a Córdova; després a Maó i finalment
a Palma, on es jubila.

Tenia una gran sensibilitat artística i ens ha deixat
moltes obres de pintura i dibuix. Rebé classes
del famós pintor Joaquim Torrents i va cursar
estudis a la facultat de Belles Arts de Sant Jordi de
Barcelona. Ha iHustrat distints llibres. Obtingué
varis premis: el "Picarol" de dibuix, el de 1'Escola
del Mediterrani, de pintura a l'oli i també va
fer múltiples exposicions a Mallorca, Menorca,
Madrid i Su'íssa.

En realitat, mai no es va jubilar, sempre va ser una
persona activa: féu la revista amb els seus articles
i il-lustracions, fou professor del taller de pintura i
dibuix de la nostra associació durant molts d'anys
i va trebailar en el seu taller de pintura a ca seva
fins que ho varen permetre les seves forces. Li
hem d'agrair tot el que va fer per la Germandat.
Sempre estavadisposataajudardesinteressadament
el pro'ísme. Fou president de la Federació Balear
de Donants de Sang. També va fer feina ajudant
tots els necessitats del "Pa de Sant Antoni".

Així era D. Francisco: una gran persona, que
sempre recordarem i agrairem la seva dedicació.

RECORDANDO A NUESTRO AMIGO
FRANCISCO BISQUERRA VILA,

INSPECTOR DE EDUCACIÓN Y PINTOR

Un amigo no muere, aunque se vaya;
permanece girando en la rueda de los ciclos.

¡Todos somos ciclos!

Verdes y grises se abren los troncos secos,
arrancados por vendavales de otros tiempos,

sus raíces profundas no murieron,
supieron dormir y esperar la lluvia.

¡Agua generosa!
Y en las primaveras, vuelven las yemas,

terciopelo entre los nudos secos.
Flores de pétalos de organdí

siembran la tierra.

¡Tenemos vocación de permanencia!
Con ella, este yo insaciable

se salva de la nada.

Me iré, pero, ¿a dónde?
Yo quedaré aquí, entre vosotros.

¡Mi vida ha sembrado vida!

Y volveré cada mañana con la aurora.
Seré luz reverberante

desprendida de las telas que pinté.
En la piel de los que me besaron

quedaré.
En las pupilas de los que me miraron con amor

brillaré,
y la tierra que pisé, el aire que respiré,

los árboles, los harán vida.
Seguiré formando parte del ciclo inacabado

de la Creación,
siendo sonrisa, lágrima y canción.

Cuando la Tierra muera,
mi polvo flotará entre las estrellas.

Y al final de los tiempos,
Dios me recogerá para crear otros mundos.

Gracias, amigo Francisco,
por tu humor y por tus gestos de amor.

Tu alma ha volado a Dios.
Pero... te encontraremos

en la Luz.

Ma Agustina Gal indo Chávela
-compañera y amiga-

j
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RECORDAM
Recordaba de Matilde Tello (6/10/2017)

La vida es frágil i quan una persona molt estimada
es mor es quan ens n'adonam d'aquesta fragilitat.
Vaig conéixer na Matilde l'any 1961: era mestra
a l'antiga escola Graduada, avui coHegi Gabriel
Alzamora, i jo una estudiant de Magisteri en
practiques. "Donya Matilde", així li deien, era
jove, guapa, dinámica i, sobretot, una gran mestra!
Totes les practicants volíem anar amb ella...Li
agradava ensenyar!

La vaig retrobar, ja jubilada, dins la nostra estimada
associació, la Germandat de Mestres jubiláis.

Fou una militant compromesa, activa, participativa,
amiga de tots; sempre tenia la resposta adequada,
la paraula correcta... passaves gust de fer feina
amb ella!

Com a persona era generosa, inteHigent, amiga
deis seus amics, feinera, sensible a les mancances
deis altres, reflexiva i divertida. No fallava mai, a
les darreries venia amb el seu coixí (tenia dolor) i

amb taxi, pero... venia. Fins i tot, va venir enguany
el mes de juny a la missa de la nostra festa de final
de curs.

A mes de la Germandat, na Matilde s'omplia la boca
i el cor quan parlava de la seva familia. Com vos
estimava!

Era profundament religiosa i aquesta Parroquia de
1'Encarnado n'és testimoni. Ajudava i participava.
Era una persona responsable i compromesa.

Persones com ella mai no moren, ens quedaran
sempre els seus records...
Matilde, i qué recordarem de tu?
Recordarem el somriure, el bon fer, les converses,
els viatges, l'amabilitat, la teva rialla, la teva passió
per la lectura, el teu parer encertat en les Margues
reunions... RECORDAREM, L'AMIGA.
La Germandat de Mestres jubilats et dona les grácies
per tanta feina feta i per ajudar a crear unes pautes
fortes de respecte i convivencia. Matilde, moltes
grácies.
Descansa en la PAU DEL SENYOR.

Catalina Llinás

Joana Martorell, historia d'una mestra

E l 5 de febrer se celebra a Algaida el fune-
ral en memoria de Joana Martorell Garau,
una celebrado a 1'alc.ada de la trajectória

humana i professional de la difunta, talment
com Joana segur havia imaginat en vida. Hom
espera que quan mor algú significat peí país
tot cobra un aire d'excel-léncia. Martorell Ga-
rau, filia de l'apotecari Pere Martorell i d'Elisa
Garau, va créixer en una familia burgesa, i re-
produí durant la vida aquelles virtuts d'auste-
rit.it i de senyoriu que caracteritzaven aquelles
famílies mallorquines treballadores i influents.
Havia nascut durant la Guerra Civil, s'havia
formal en l'ambient nacionalcatólic deis anys
de ferro, pero tingué la fortuna de participar en
els corrents d'Acció Católica socialment i men-
talment mes progressistes. Estudia Magisteri i
durant seixanta anys ha mantingut un posat de
pedagoga, un senyoriu proper, amb aquella
discreció que caracteritza les persones que no
teñen cap necessitat de fer ostentació. La seva
gran virtut va ser el silenci actiu. Ho havia
apres en les juntes de la Joventut d'Acció
Católica i en el moviment 'Por un mundo me-
jor'. El 1957 es diploma en Magisterí i prengué

Pere
Fullana
Historiador

«En el
terreny de
{"educado
liberal i

católica, ais
seixanta tot
estova per

fer»

part activa d'aquel! projecte innovador que va
ser el Col-legi Lluís Vives. Potser a la xarxa hi
circuli encara algún comentari sobre la seva
exigencia i duresa. Ningú no es perfecte i molts
pocs están per sobre la mirjana deis seus con-
temporanis. En el terreny de l'educació liberal i
católica, ais seixanta tot estava per fer. Joana, a
diferencia de molts, ho sabia i prenia part a fa-
vor d'aquells que manifestaven estar dotats de
condicions per guanyar el futur. Joana aposta a
favor que nines i nins tinguessin una escolarit-
zació excel-lent i, grácies al seu suport, mestres
i professors joves pogueren accedir a una p!ac.a
al col-legi. Joana, com a membre de l'equip de
Salvador Salas, fundador del Lluís Vives,
forma part de 1'avanc.ada de mestres que opta-
ren per la coeducackS, aposta pels mes humus i
es manifestá una líder d'aquell primer feminis-
me burgés que necessitava generar espais en
una Mallorca que associava catolicisme amb
pietisme i hipocresía. Després de la seva jubila-
ció com a mestra, Joana continua dedicada a
l'educació deis infants, com a catequista. La se-
va vida apareix com un raig de llum d'un
temps que per ventura hem enfosquit en excés.


