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Pròleg

Tenim motius per parlar avui del frare mallorquí Juníper
Serra (1713-1784) fora de l’àmbit de la recerca especialitzada?
Què pot aportar-nos la celebració del III Centenari del seu naixement? Entre altres coses, ens pot donar perspectiva per veure amb
esperit crític alguns aspectes del nostre context històric. La seva
trajectòria vital posa de manifest el profund contrast entre, d’una
banda, la força dels principis i valors de l’humanisme cristià que
van empènyer Juníper a ser qui és i, d’altra banda, la miopia
intel·lectual i mediocritat vital a què poden dur l’individualisme,
el materialisme i el relativisme que avui imperen i que configuren
el clima d’envelliment interior de la societat occidental.
La vida intensa i fecunda de Juníper posa de manifest que,
com ha escrit Benet XVI, «la força més poderosa al servei del
desenvolupament és un humanisme cristià».1 Conviccions i
voluntat fermes, humilitat i senzillesa en el tracte, profund coneixement de l’ànima humana, magnanimitat en els projectes al servei del bé comú... Vet aquí el que alimenta l’esperit missioner i la
tenacitat de Juníper, l’audàcia del qual d’alguna manera forma
part del substrat de l’esperit emprenedor de l’actual Silicon Valley.
Cal celebrar, doncs, que el llibre que teniu a les mans posi a
l’abast d’un públic ampli, amb un estil planer i entenedor, el
bagatge intel·lectual i la trajectòria vital d’un personatge de gran
categoria humana i espiritual. Juníper Serra: beat franciscà, savi
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catedràtic de teologia, coratjós missioner a Mèxic i Califòrnia,
magnànim i imparable aventurer, audaç fundador de missions
que han esdevingut ciutats cosmopolites i únic espanyol immortalitzat en una estàtua del National Statuary Hall al Capitoli dels
Estats Units d’Amèrica per la seva contribució al bé comú i el desenvolupament de Califòrnia.
L’obra consta de dues parts independents i complementàries.
La primera tracta sobre els referents filosòfics i teològics de fra
Juníper i la segona aborda la seva impressionant aventura missionera. Clouen l’obra una selecció de textos filosòfics i de documents històrics, entre els quals cal destacar escrits reveladors de
Juníper mateix. No em resta sinó donar l’enhorabona a l’autor i
l’editor d’aquest llibre, que despertarà l’interès dels lectors per un
personatge històric de qui encara se sentirà molt a parlar.
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