
TEMA DE JUNY 2016              MOSSÈN BALLARÍN 

Ens ha deixat mossèn Ballarín als 94 anys i 
sorprèn l’allau d’articles i comentaris als mitjans 
de comunicació que han sortit sobre ell. Com 
pot ser que un home i, a més, capellà sigui tan 
estimat? És interessant copsar fins a quin punt 
aquest home prim, malalt i sorneguer ha arribat 
al cor de tantes persones, moltes d’elles gens 
“de missa”... El capellà ha de viure enmig de la 
gent, ha d’estimar tothom, deia, i també deia: Jo 
sóc més de taverna que d’església. 

Una cultura amplíssima, sobretot literària, 
històrica, filosòfica i d’espiritualitat, conreada 
gràcies, en part, als sis anys que va haver d’estar 
al llit –meravelles de la quietud–. Una simpatia 
abassegadora, murrieria galàctica, autenticitat i 
franquesa sempre i un posat d’infant 
entremaliat i divertit feien un còctel de persona 
que arribava a la gent. Tot plegat amorosit amb 
una fe cristiana sòlida i una bondat 
sobreabundant. Mossèn Ballarín estimava la 
gent i deia sempre el que pensava. Sant Francesc 
d’Assís, santa Teresa de l’Infant Jesús, sant 
Benet, sant Felip Neri... i mossèn Tronxo, foren 
els seus sants preferits. Els llibres, el paisatge, els 
amics, els puros i el Barça, els seus petits plaers. 

En el pròleg del seu llibre Paràbola dels Retorns 
parla del llibre com d’un divertimento de Mozart 
i explica que un divertimento és una música amb 
ritme de joc i rerefons de tristesa. I diu que 

Mozart és el més juganer i el més divertit dels 
músics perquè potser és el més trist. Això és 
autobiogràfic, mossèn Ballarín va ser un home 
que va patir la creu: guerra, camps de 
concentració, mort dels seus familiars, malaltia... 
Però ho va compensar sempre amb un sentit de 
l’humor torrencial i unes ganes de fer el boig 
contínues. Era un home de fe, creia en la 
resurrecció de Jesucrist. 

Deia que el problema de la nostra Civilització és 
el soroll, que si conreéssim més el silenci, la gent 
tindria més fe. 

Estimava molt els tres germans Karamàzov de 
Dostoievsky. De Dimitri (Mítia) diu: 

Mítia sembla una bèstia irracional. Un cavall 
boig corrent per l’estepa, que viu la vida sense 
administrar-se-la. La consumeix a cada 
arravatament, a cada torradora, a cada dona. 

No és això. És nogensmenys una tendresa sense 
límits, una ànima que rebenta. No esclafa, 
crema. Entès a la russa és el més espiritual dels 
tres germans. També és el més pobre perquè és 
el més incontenible. 

Frases seves: 
 
“Només és cert el que és poètic”. 
“La tendresa és l’única veritable mesura del 
món”. 
“Els morts no reposen, miren. Ens fan una 
tenda de mirades en aquest desert”. 

EL CONVIDAT: 

https://www.youtube.com/watch?v=avws5Dt
w7b8 

Bibliografia: 

Francesco; Mossèn Tronxo; Paràbola dels 
Retorns; Gent i Ninots, Mossèn Ballarín per ell 
mateix 

Lectura: Joan 15, 11-17 

Preguntes: 

- Què recordes de Mn. Ballarín? 
- Has llegit algun llibre seu? 
- Com expliques el fet que hagi arribat al 

cor de tanta gent? 

https://www.youtube.com/watch?v=avws5Dtw7b8
https://www.youtube.com/watch?v=avws5Dtw7b8

