
A principis del 1936, la situació de 
la Diòcesi de Menorca preocu-
pava molt a la Nunciatura 

Apostòlica a Madrid: el venerable bisbe 
Joan Torres i Ribas tenia més de 90 anys i 
feia temps, des del 1924, que estava cec. El 
1928, és cert, havia estat nomenat bisbe 
coadjutor de Menorca el canonge eivis-
senc Antoni Cardona i Riera, però la rela-
ció entre ambdós prelats no funcionà i, la 
primavera de 1935, aquest darrer va rebre 
una nova destinació i tornà a deixar tot 
sol Mons. Torres al capdavant d’una Església 
que es desgavellava per moments: indisci-
plina sacerdotal, indolència dels responsa-
bles parroquials, efervescència republica-
na, relaxació dels costums, augment des-
controlat de les criatures sense batejar i 
els enterraments civils…

El mes de febrer del 1936, com dèiem, 
el nunci Federico Tedeschini reactivà les 
gestions diplomàtiques per elegir un nou 
ordinari per a Menorca i no tingué gaires 
dubtes sobre la idoneïtat del canonge lec-
toral Bartomeu Pasqual i Marroig, que 
aleshores frissava els 60 anys d’edat, era 
rector del Seminari de Mallorca i exercia 
càrrecs de responsabilitat dins la Cúria de 
l’illa vesina des de finals del segle XIX.

El candidat Pasqual, que ja havia figurat 
en altres ternes episcopals anteriorment, 
va rebre informes molt favorables dels 

bisbes Josep Miralles (Mallorca), Joan 
Perelló (Vic), Rigobert Domènech 
(Saragossa) i Salvi Huix (Lleida). És veritat 
que alguns d’aquests informants feren 
notar la «fredor» del seu caràcter, així 
com també que era «reservat», «inflexi-
ble» i «un poc absolut», però tots aplaudi-
ren —fins i tot, podríem dir, amb entusias-
me— la seva elecció perquè es tractava 
d’un home castíssim, prudent i de tracte 
delicat, eminent en ciència eclesiàstica i de 

talent extraordina-
ri. De fet, en repor-
tar aquests infor-
mes a la Santa Seu, 
el nunci Federico 
Tedeschini indicà al 
cardenal Eugenio 
Pacelli, secretari 
d’Estat del papa 
Pius XI, que aquell 
canonge era digne 
«de càtedres epis-
copals molt més 
importants que 
aquella modestíssi-
ma».

Mons. Bartomeu Pasqual i Marroig 
acceptà la seva designació a comença-
ments d’abril del 1936, de manera que tot 
semblava resolt perquè la nostra illa pogu-
és tenir un nou pastor als voltants de 
l’estiu. Aleshores, emperò, sorgí un nou 
obstacle, en aquest cas d’índole diplomàti-
ca: la República Espanyola, on des de pri-
mers d’aquell any governava el Front 
Popular, es negava a reconèixer el nou 
bisbe coadjutor de Menorca. La mateixa 
actitud havia adoptat amb altres prelats 
electes com ara Manuel Moll Salord, natu-
ral de Ciutadella, que havia estat elegit per 
a la Diòcesi de Tortosa. El Govern apel-
lava a determinats preceptes de la Llei de 
Confessions i Congregacions del 1933, 
però en el fons el problema era senzilla-
ment que la Santa Seu no havia anticipat 
les designacions al Consell de Ministres 
perquè aquest pogués avaluar si el nom de 
l’elegit generava qualsevol tipus d’objecció 
política. Hi hagué un intercanvi de notes 
entre el cardenal Pacelli i l’ambaixador 
espanyol Luis de Zulueta, fins que al final 
la Santa Seu s’avingué a retardar uns dies 
la publicació del nomenament de Bartomeu 
Pasqual perquè l’ambaixador pogués 
donar-ne compte al Govern.

Així, la bona nova no es divulgà fins a 
mitjans de juny del 1936, després de la 
seva preconització en un consistori secret 
celebrat a Roma el dia 15 d’aquell mes. Al 
cap d’unes setmanes, la premsa anuncià 
que l’ordenació episcopal del nou Bisbe 
de Menorca es verificaria dia 24 d’agost 
del 1936 a la Seu de Mallorca, aprofitant 
l’avinentesa d’ésser aquell dia la festa del 
patró de l’ordenand. No cal dir que aques-
ta celebració no arribaria a tenir lloc: la 
Guerra Civil esclatà a mitjans d’aquell mes 
de juliol i separà les dues illes vesines en 
situar-se cadascuna en bàndols enfrontats. 
Al final, Mons. Bartomeu Pasqual i Marroig 
hauria d’esperar fins a dia 2 d’octubre del 
1938 per rebre la consagració episcopal 
de mans de l’arquebisbe Josep Miralles i 
Sbert.
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(2 d’octubre del 1938)

2



Pàgina 2 Full Dominical

Diumenge XIII de Durant l’Anyla paraula

de Déu

Ell ha vingut perquè tinguem vidaevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura de segon llibre dels Reis   
4, 8-11.14-16a

 Un dia Eliseu passava per Sunam. Hi havia allà 
una dona de bona posició que l’obligà a que-
dar-se a menjar a ca seva. Des d’aquell dia, 
cada vegada que Eliseu hi passava, s’hi quedava 
a menjar. Llavors ella digué al seu marit: “Estic 
convençuda que l’home de Déu que passa 
sempre per ca nostra és un sant. Facem-li una 
petita habitació d’obra a la terrassa, posem’hi 
un llit, una taula, una cadira i un llum, i cada 
vegada que véngui podrà retirar-se allà.” El dia 
que Eliseu hi anà, es retirà a aquella habitació 
i s’hi quedà a dormir. Llavors Eliseu digué a 
Guihezí, el seu criat: “¿Què podem fer per 
aquesta sunamita?” Guihezí li respongué: “Mira, 
no te fills, i el seu marit ja és d’edat.” Eliseu li 
va dir. “Crida-la.” Guihezí la cridà, i ella es pre-
sentà i es quedà a l’entrada de l’habitació. 
Eliseu li digué: “L’any que ve, per aquest temps, 
tindràs un fill en els braços.”

Salm responsorial   88
R: Senyor, cantaré tota la vida els vos-
tres favors.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma 6, 3-4,8-11
 Tots els qui hem estat batiats en Jesucrist, 
hem estat submergits en la seva mort. Pel 
baptisme hem estat sepultats amb ell en la 
seva mort, perquè tal com Crist, gràcies al 
poder admirable del Pare, va ser ressuscitat 
d’entre els morts, també nosaltres empren-
guem una nova vida. I si hem mort amb 
Crist, creim que també viurem amb ell. I 
sabem que Crist ressuscitat d’entre els 
morts, ja no mor més, la mort ja no té cap 
poder damunt ell. Quan ell morí, morí per al 
pecat una vegada per sempre, però ara que 
viu, viu per a Déu. Igualment vosaltres pen-
sau que sou morts per al pecat, però viviu 
per a Déu en Jesucrist.

Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu            10, 37-42
 En aquell temps Jesús digué als seus apòs-
tols: “Qui estima son pare o sa mare més 
que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui 
estima els fills o les filles més que a mi, no 
és bo per venir amb mi. Qui no pren la 
seva creu i m’acompanya, no és bo per 
venir amb mi. Els qui vulguin guardar la 
vida en poder seu, la perdran, pero els qui 
per causa meva l’hauran perduda, la retro-
baran. Qui us acull a vosaltres, m’acull a 
mi, i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha 
enviat. Qui acull un profeta perquè és pro-
feta, tindrà la recompensa dels profetes, 
qui acull un just perquè és just, tindrà la 
recompensa dels justs, i tothom qui doni 
un poc d’aigua fresca a un d’aquests petits, 
només perquè és el meu deixeble, vos ho 
dic amb tota veritat, no quedarà sense 
recompensa.”

Lectura del segundo libro de los Reyes
 4, 8-11. 14-16a

Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una 
mujer principal que le insistió en que se queda-
se a comer; y, desde entonces, se detenía allí a 
comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su mari-
do: «Estoy segura de que es un hombre santo 
de Dios el que viene siempre a vernos. 
Construyamos en la terraza una pequeña habi-
tación y pongámosle arriba una cama, una mesa, 
una silla y una lámpara, para que cuando venga 
pueda retirarse». Llegó el día en que Eliseo se 
acercó por allí, y se retiró a la habitación de 
arriba, donde se acostó. Entonces se preguntó 
Eliseo: «¿Qué podemos hacer por ella?». 
Respondió Guejazi, su criado: «Por desgracia 
no tiene hijos, y su marido es ya anciano». 
Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se 
detuvo a la entrada. Eliseo le dijo: «El año próxi-
mo, por esta época, tú estarás abrazando un 
hijo».

Salmo responsorial   88,
R: Cantaré eternamente las misericor-
dias del Señor.

Lectura de la carta a los Romanos 
6,3-4.8-11

Hermanos: Cuantos fuimos bautizados en 
Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. 
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la 
muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó 
de entre los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en una vida nueva. 
Si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con él; pues sabemos que 
Cristo, una vez resucitado de entre los muer-
tos, ya no muere más; la muerte ya no tiene 
dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha 
muerto al pecado de una vez para siempre; y 
quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, 
consideraos muertos al pecado y vivos para 
Dios en Cristo Jesús. 

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo      10, 37-42
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El 
que quiere a su padre o a su madre más que a 
mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo 
o a su hija más que a mí no es digno de mí; y 
el que no carga con su cruz y me sigue no es 
digno de mí. El que encuentre su vida la per-
derá, y el que pierda su vida por mí la encon-
trará. El que os recibe a vosotros me recibe a 
mí, y el que me recibe, recibe al que me ha 
enviado; el que recibe a un profeta porque es 
profeta, tendrá recompensa de profeta; y el 
que recibe a un justo porque es justo, tendrá 
recompensa de justo. El que dé a beber, aun-
que no sea más que un vaso de agua fresca, a 
uno de estos pequeños, solo porque es mi 
discípulo, en verdad os digo que no perderá su 
recompensa».

En aquestes paraules de Jesús als seus 
deixebles: “El qui estima al seu pare o 
la seva mare més que a mi no és digne 

de mi, ...” (Mt 10, 37ss), hi sent el ressò del 
primer manament de la llei de Moisès: “No 
tinguis cap altre déu fora de mi” (Ex 20, 3), és 
a dir, Jesús de Natzaret es presenta com 
Déu encarnat, fet un de nosaltres, a qui hem 
de preferir per damunt de tot.

Acompanyar-lo és agafar tota la realitat 
de la nostra vida, les alegries i les penes i fer 
camí amb Ell. Caminar amb Jesús, el Fill de 
Déu, dóna la dignitat de fills. Ell ha vingut 
perquè tinguem vida i la tinguem en abun-
dància, però aquesta vida, com la seva ha de 
ser entregada per la seva causa, ha de ser 
perduda per a posseir-la amb plenitud. Com 
la de Jesús qui ha estat enlairat, glorificat 

fent la voluntat del Pare, estimant fins a l’ex-
trem.

Acollir Jesús és acollir Déu Pare qui l’ha 
enviat perquè nosaltres tinguem vida: “Déu 
ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill 
únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en 
ell, sinó que tinguin vida eterna” (Jn 3, 16). Per 
això el qui acull aquells qui anuncien la Bona 
Nova del Regne de Déu, aquells qui escolten 
el missatge de Jesús i es fan deixebles seus 
tenen vida eterna.

Més encara, fins aquells qui acullen o aju-
den als missatgers, els profetes o els donen 
un got d’aigua perquè són deixebles de Jesús, 
no quedaran sense recompensa. Tot treball 
pel Regne de Déu té la seva recompensa, 
encara que sols sigui en el darrer moment. 
Recordem la paràbola dels treballadors de la 

vinya, fins els qui han arribat a la posta del 
sol cobren el sou sencer (Mt 20, 1-16).

En començar el fragment de l’evangeli 
d’aquest diumenge, sembla que Jesús és molt 
radical, exigent, hi ho és, doncs l’amor és 
exclusiu, exigent, però a la vegada és gratifi-
cant, realitzador. Sovint aquest amor ens 
planteja l’interrogant de si sabrem estimar 
d’aquesta manera i és lògic, doncs ens 
sabem dèbils, però sempre podrem comptar 
amb l’ajuda del Senyor i de la seva misericòr-
dia. A Ell ningú el guanya en l’amor, ja que Ell 
és l’Amor.

I és a la Taula de l’Amor on ens convida a 
banquetejar i fer festa, la festa de l’Amor fins 
a l’extrem. Cap de nosaltres podem faltar a 
aquest convit on l’Amfitrió se’ns dóna com 
aliment i beguda.

Cicle A
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La devoción a la Virgen María con 
ese título, que deriva del monte 
Carmelo en Palestina, se difun-

dió en el siglo catorce especialmente en 
ciudades portuarias del Mediterráneo, 
llegando incluso a las costas de Inglaterra, 
y desde antiguo arraigó en Menorca. Uno 
de los obispos que el siglo XIV ocupó la 
sede de las islas Baleares fue el carmelita 
Diego de Terrena. En Mahón hubo pre-
sencia de frailes carmelitas desde el siglo 
XVII. Por ciertos detalles de mutuas visi-
tas y ministerios se comprueba que estos 
frailes se relacionaban cordialmente con 
los agustinos de Ciutadella. En esta ciudad 
estuvo instituida una floreciente cofradía 
de la Virgen del Carmen y capillas bajo la 
misma advocación en el Socors y en la 
Catedral. En el siglo diecinueve se esta-
blecieron en Menorca diversas casas de la 
congregación de Carmelitas Misioneras, 
fundadas por el beato Francisco Palau. 
Quien ejerció el ministerio de la predica-

ción en la isla.
De la cofradía de Carmen de Ciutadella 

proviene el hermoso cuadro que se vene-
ra en la Catedral. En él aparece la figura 
de la Virgen sentada sosteniendo al niño 
Jesús con su brazo izquierdo y con la 
mano derecha entregando al superior de 
la Orden san Simón Stock el escapulario 
que han de llevar sobre su hábito los reli-
giosos y sobre sus vestiduras todos los 
devotos a quienes se les imponga. Sobre 
el azul del cielo unos ángeles contemplan 
con júbilo el acontecimiento, que simboli-
za la protección maternal de la Virgen que 
se goza en revestir a los fieles con ese 
signo de su protección.

San Alfonso María de Ligorio en su 
libro muy difundido Las glorias de María, 
escribe: «María Santísima se complace en 
que sus devotos lleven su escapulario en 
prenda de estar consagrados a su servicio 
y de que pertenecen a la familia de la 
divina Madre».

La Virgen del Carmen entrega el escapulario

pintura religiosa en Menorca  (2)

Guillermo Pons Pons

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 1a Setmana: 

Dg.2, XIII de Durant l’Any: R 4, 8-11. 14-16a / Sal 
88 / Rm 6, 3-4. 8-11 / Mt 10, 37-42.

Dl. 3, Sant Tomàs, apòstol (F): Ef 2, 19-22 / Sal 116 / 
Jo 20, 24-29.

Dt. 4, Fèria: Gn 19, 15-29 / Sal 25 / Mt 8, 23-27.

Dc. 5, Fèria: Gn 21, 5. 8-20 / Sal 33 / Mt 8, 28-34.

Dj. 6, Fèria: Gn 22, 1-19 / Sal 114 / Mt 9, 1-8.

Dv.7, Fèria: Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67 / Sal 105 / 

Mt 9, 9-13.

Ds. 8, Fèria: Gn 27, 1-5. 15-19 / Sal 134 / Mt 9, 14-17.

Dg. 9, XIV de Durant l’Any: Za 9, 9-10 / Sal 144 / 
Rm 8, 9. 11-13 / Mt 11, 25-30.

En nombre de la Iglesia de 
Menorca, doy la bienve-
nida a todos los turistas 

que visitáis esta isla, en la que 
podréis encontrar parajes de 
gran belleza así como un 
importante patrimonio histó-
rico-cultural. En estos días de 
descanso, no dejéis de visitar 
las principales iglesias de 
Menorca, como nuestra 
Catedral o el Santuario de la 
Virgen del Monte Toro. Son 
lugares en los que se respira 
la espiritualidad y se refleja el 
alma de un pueblo.
Las vacaciones son un tiempo idóneo 
para reponer las energías físicas y rela-
jarnos, después del estrés que provoca 
en nosotros el ritmo actual de vida. 
Pero también pueden ayudarnos a cre-

cer espiritualmente en el contacto con 
la naturaleza, con el arte y, sobre todo, 
en la relación con otras personas. Estos 
días pueden ser un momento idóneo 
para encontrarse con uno mismo y con 
Dios, pues disponemos de más tiempo 

para leer, para pensar y tam-
bién para rezar.
Tanto yo mismo como los 
sacerdotes y parroquias de 
Menorca nos ponemos a vues-
tra disposición. A todos ofre-
cemos la belleza de nuestro 
patrimonio histórico-artístico 
para vuestro disfrute. Y, a los 
que sois creyentes, esperamos 
veros en la casa del Señor, en 
nuestras celebraciones litúrgi-
cas. Los cristianos, donde quie-
ra que nos encontremos, 
siempre necesitamos de la 
Eucaristía.

¡Buenas vacaciones! ¡y que 
tengáis buen retorno a vues-
tro hogar!

CARTA DE BIENVENIDA A LOS TURISTAS

MENORCA: NATURALEZA, PATRIMONIO Y ESPIRITUALIDAD

† Francesc, Obispo de Menorca
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Sota el mandat de Richard Kane

Traspassa da l’illa a domini de la Gran 
Bretanya pel Tractat d’Utrecht 
(1713), el tracte del primer tinent 

governador Richard Kane amb el clergat 
va ser explosiu. L’enfrontament sorgí de la 
diversa interpretació que es podia fer de 
l’article 11 d’aquest en relació a l’Esglé-
sia catòlica i a la llibertat de cultes, però 
també -i sens dubte- a causa del pes que 
tenia el clergat a la vida menorquina, atès 
el considerable nombre de persones que 
en formava part.
John Armstrong, primer historiador que 
ens parla en profunditat del segle XVIII, 
observa la composició de l’Església me-
norquina a l’inici de la dominació britànica 
en un text no exempt de crítica. Diu: «En 
1713, había en Menorca 85 monjas, 140 
frailes y 75 del clero secular, en junto 300 
personas; y si calculamos el número de 
habitantes en 27.000 almas, como pienso 
que las hay, esta pobre isla mantiene sin 
trabajar 1 por 90 de toda su población; si-
endo así que Inglaterra no tiene un cléri-
go de la Iglesia establecida por 300 de los 
seglares; y como éstos en Menorca profe-
san el celibato y son estrictos modelos de 
continencia, su número revela fácilmente 
la despoblación y pobreza del país».
Entre el clergat que formava l’Església de 
Menorca hi havia persones procedents 
d’altres indrets (espanyols), que es mos-
traren tant o més contràries que els me-

norquins a l’acceptació de la nova sobira-
nia i a la ingerència que, sobre l’Església 
catòlica, volia exercir l’autoritat britànica, 
la qual, des del primer dia, va intuir que 
l’estament eclesiàstic esdevindria el seu 
pitjor enemic. L’historiador Riudavets 
ens dóna xifres força coincidents amb les 
d’Armstrong. Aquesta profusió de cler-
gues és el que explica que, des del pri-
mer dia, Richard Kane vagi ser molt bel-
ligerant. 
Els menorquins -també el govern del rei 
d’Espanya, Felip V, i la Santa Seu- interpre-
taven l’article 11 del Tractat d’Utrecht 
en un sentit ampli, de respecte íntegre 
als drets i privilegis de l’Església tal com 
aquests es reconeixien i s’exercien abans 
de la transferència de domini a la Gran 
Bretanya. Kane, en canvi, considerava que 
una cosa era la lliure pràctica de la religió 
catòlica i una altra molt diferent els grans 
privilegis de què gaudia l’estament eclesi-
àstic. Per al tinent governador, la clàusula 
que matisava «que para la conservación 
de esta religión [católica] en aquella isla se 
tomen aquellos medios que no parezcan 
enteramente opuestos al govierno civil y 
leyes de la Gran Bretaña», no l’obligava, 
ni de prop, a respectar les prerrogatives 
socials i econòmiques del clergat. 
Richard Kane era un protestant conven-
çut, nascut a l’Ulster, havia lluitat de jove 
del costat protestant en la famosa batalla 
del Boyne (símbol encara avui de l’amarga 
lluita entre catòlics i protestants a Irlan-
da del Nord), i presenciat, després de la 
derrota del rei Jaume II, l’aplicació de les 
«lleis penals» contra els catòlics del seu 
país. Tenia, doncs, poques simpaties envers 
els catòlics, circumstància que s’agreujava 
encara més aplicada a l’illa de Menorca 
pel fet que aquesta no constituís una di-
òcesi independent, sinó que formés part 
del bisbat de Mallorca, vassall del rei d’Es-
panya.
A pesar que hi va haver intents de diàleg, 
hem de constatar que, des d’un primer 
moment, el clergat va ser el centre de la 
resistència passiva contra els nous do-
minadors. Però també hem de convenir 

que Richard Kane i els altres governadors 
que Londres destacà a l’illa van respondre 
amb la mateixa intransigència. 
Una de les primeres mesures que Kane 
adoptà va ser la confiscació de les rendes 
del bisbe i del capítol de Mallorca (unes 
4.000 lliures anuals, que foren aplicades a 
les obres de fortificació), confiscació que 
va anar seguida, el 1714, d’un primer de-
cret que retallava molt la jurisdicció ecle-
siàstica. 
De totes aquestes mesures, la més lògi-
ca des del punt de vista del governador 
va ser la més discutida: la supressió del 
Sant Ofici de la Inquisició. Però era del tot 
comprensible que no es permetés l’exis-
tència d’un tribunal que no sols entenia 
en les causes de fe -teòricament hauria 
hagut de perseguir els mateixos domina-
dors protestants-, sinó que era alhora una 
formidable estructura de control ideolò-
gic i social que, a més, depenia jeràrqui-
cament del tribunal de Mallorca i del Su-
prem Consell de la Inquisició de Madrid, 
és a dir, d’una potència estrangera i hostil. 
Així i tot, els funcionaris de la Inquisició 
continuaren actuant a l’ombra de manera 
precària, passant informació als seus su-
periors del tribunal de Mallorca sobre la 
situació religiosa de l’illa o informant so-
bre els casos que se’ls requeria.
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L’Església de Menorca
al l larg del segle XVIII Josep M. Quintana

Richard 
Kane

Felip V


