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EL PRIMER ESCOLÀ DE L’ENCARNACIÓ (1964-1970)

Bones,
Som na Margalida, una filla de l´amo en Miquel Roca Coll.
Mon pare va començar a la Parròquia a través de don Joan Servera prevere, que
noltros ja coneixíem.
Quan arribàrem a Palma ens instal·làrem dins el mateix edifici de l´Olympia durant un
temps; fins que el rector don Toni Roig ens va proporcionar vivenda a un pis enfront de la
Parròquia.
La feina que mon pare feia era, tenir l´església arreglada, anar a cercar les hòsties a ca
ses monges, preparar les casulles per dir la missa, rebre encàrrecs, servir la missa. Més
envant, quan varen començar les obres, anava a recollir les donacions que aportaven els
feligresos i tot el que el rector li manava. Era una feina que li agradava molt.
El pis on vàrem viure al llarg de cinc anys, mentre mon pare va fer d´escolà, també
s´utilitzava per fer-hi reunions, cursos prematrimonials i per rebre visites els capellans mentre
s´estaven fent les obres.
Ja des del principi hi va haver un grup de boys scouts que feien reunions els dissabtes i
activitats alguns diumenges. I, a poc a poc, se n’anaren formant d´ altres. Tot això propiciava
molt de moviment de gent i, per tant, l´escolà havia d´estar atent a què tot rutllàs bé; que tot
quedàs al seu lloc tenint en compte que l´espai no era massa adequat.
Anècdotes: sopars a ca nostra amb els capellans que venien per la parròquia. Anades a
cercar caragols amb alguns d´ells, de nit, amb llums de carburo. Torrades a una casa que
tenim a Sta. Eugènia. Hi havia un grup de senyores que col·laboraven molt sovint amb la
parròquia per adornar, fer net, recollir roba, ajudar la gent necessitada, etc. I, qualque vegada,
el que elles feien no agradava al rector i sorgien petits estires i amolles divertits.

Al cap d´un temps, quan per netejar la sala on se feien ses misses varen comprar un
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aspirador i mon pare mai n´havia utilitzat, va ser una experiència nova.

I, sobre tot, mon pare va conèixer molta gent amb qui va fer grans amistats.
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