
La Guerra Civil retardà gairebé tres 
anys l’ordenació i la presa de pos-
sessió del nou bisbe Bartomeu 

Pasqual i Marroig i, encara més, marcà tot 
el començament del seu pontificat. Dia 8 
de febrer del 1939, com és prou sabut, 
acabà la fratricida contesa bèl·lica a la nos-
tra illa. Un mes i mig després, dia 23 de 
març, després de solucionats els proble-
mes canònics derivats de la mort de Mons. 
Joan Torres i Ribas des del seu confina-
ment a l’Hospital de Ciutadella el dia 6 de 
gener anterior, el prevere mallorquí Mateu 
Bosch Caldentey es possessionà de la Seu 
menorquina en nom del nostre nou bisbe 
Bartomeu. El qual arribà a l’illa el dematí 
de dia 1 d’abril i féu l’entrada solemne a la 
seva Diòcesi en sol demà, o sigui: el 
Diumenge del Ram del 1939.

Escriu el cronista diocesà: «la llegada del 
Obispo, símbolo y promesa de paz moral, 
coincidió providencialmente con el advenimi-
ento de la paz victoriosa para toda España: a 
las 23 horas del mismo día 1º de abril, la 
Radio Nacional, con laconismo emocionante, 
anunciaba la terminación de la guerra con el 
triunfo de Dios y de Franco. El entusiasmo de 
Ciudadela fue entonces indescriptible».

Aquell diumenge 2 d’abril fou, segons el 
mateix cronista, «una jornada notabilíssi-

ma en la història de Ciutadella» i és rao-
nable creure que fou realment així: des-
prés de tants mesos de bombes i por, 
l’esperança —almanco per alguns— renai-
xia al mateix temps que la primavera. 
«Bajo un sol esplendoroso, la ciudad aparecía 
artística y profusamente adornada. Las calles 
semejaban jardines. Por doquier colgaduras y 

banderas con los colo-
res nacionales, de 
Falange o del Requeté. 
En la Plaza del Borne, 
un monumental arco 
de triunfo, rematado 
por grandioso escudo 
imperial. En varios 
lugares las armas del 
Prelado […], timbra-
das por el capelo verde. 
Inscripciones de salu-
tación y bienvenida 
alternando con atribu-
tos episcopales». Una 
colcada de caixers 
nobles acompanyà el 
Sr. Bisbe en el seu 

trajecte en cavall blanc, seguint l’antic cos-
tum litúrgic, i l’«aviació nacional» efectuà 
«vols acrobàtics» sobre Ciutadella mentre 
la comitiva processional es dirigia cap a la 
Catedral. Les primeres paraules del bisbe 
Pasqual foren de record pel seu anteces-
sor i per «la mort heroica de tants sacer-
dots diocesans immolats pels impius»; als 

de Cal Bisbe, els demanà «oració i propa-
ganda» per procurar un ressorgiment 
vocacional.

Dues setmanes més tard, el Diumenge II 
de Pasqua (16 d’abril), Mons. Bartomeu 
Pasqual visità Maó per primera vegada. I el 
Dilluns de Cinquagesma (29 de maig), des-
prés d’una grandiosa peregrinació dioce-
sana, fou reposada al seu Santuari la imat-
ge de la Mare de Déu del Toro. El bisbe 
Pasqual volgué donar a aquells actes de 
culte -que es perllongaren per espai de 
quatre dies- un doble caràcter: «expiación 
de las profanaciones y sacrilegios perpetrados 
durante el dominio marxista (particularmente 
en esta venerada Efigie de María) y acción de 
gracias por todos los beneficios recibidos por 
su mediación y por la providencial Liberación 
de la Isla».

Hem de fer un esforç per situar en el 
seu context tots aquests esdeveniments i, 
en concret, la imbricació estreta que pale-
sen entre la nostra Església diocesana i els 
capitosts del nou règim que en aquell 
moment s’estava organitzant. És òbvia 
l’absoluta identificació entre el bisbe 
Pasqual i la «victòria» -perquè en realitat 
fou derrota per a molts- del bàndol acab-
dillat pel general Francisco Franco. Però 
no podem oblidar que, com digué Mons. 
Teodor Úbeda Gramage en una homilia 
del 1981, «el Bisbe Pasqual va ser fill del 
seu poble i del seu moment. Va encarnar 
les seves virtuts, i no es va alliberar de les 
seves ombres. És una figura humana i pro-
pera al nostre camí personal». Què haurí-
em fet nosaltres si ens haguéssim trobat 
en la seva mateixa situació l’any 1939?

dominical
Església de Menorca

Número 1831 - Any XXXVI - 9 juliol 2017

full vez más en un inmenso depósito de porquería. 

cultura del descarte. 

calidad del agua disponible para los pobres.

degradan juntos.

afectan de un modo especial a los más débiles.

Laudato Sii

« V I C T Ò R I A »  I  P R E S A  D E  P O S S E S S I Ó
Miquel Pons-Portella

en el 50è aniversari de la mort del bisbe Pasqual 

El presbiteri de la Catedral
després de la restauració

El presbiteri de la Catedral
després de la Guerra Civil
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Diumenge XIV de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Al Pare li ha plagut revelar-se als senzillsevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del Profeta 
Zacaries                            9, 9-10
 El Senyor diu: “Alegra’t, ciutat de Sion. 
Aclama, ciutat de Jerusalem. El teu rei 
fa la seva entrada. És bo i salvador, 
qualcant humilment damunt un ase, 
damunt un pollí, fill de somera. Apartarà 
d’Efraïm els carros de guerra, allunyarà 
de Jerusalem els cavalls, i els arcs del 
guerrers seran arraconats. Dirigirà a 
tots els pobles paraules de pau, i el seu 
domini s’estendrà d’un mar a l’altre, 
des del gran Riu fins a l’extrem del 
país.”

Salm responsorial   144
R: Beneiré el vostre nom per sem-
pre, Déu meu i rei meu.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma  8, 9 .11-13
 Germans: Vosaltres no viviu segons les 
mires de la carn, sinó segons les de 
l’esperit, perquè l’Esperit de Déu habita 
en vosaltres, i si qualcú de vosaltres no 
tingués l’Esperit de Crist, no seria de 
Crist. I si habita en vosaltres l’Esperit 
d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entre 
els morts, també, gràcies al seu Esperit 
que habita en vosaltres, aquell que va res-
suscitar Crist d’entre els morts donarà la 
vida als vostres cossos mortals. Així, per 
tant, germans, no ens devem a la carn, que 
hàgim de viure segons la carn. Perquè, si 
viviu segons la carn, haureu de morir; 
però, si amb l’esperit feis morir les obres 
del cos, viureu.

Lectura de l’evangeli segons 
sant Mateu                   11, 25-30
 En aquell temps, Jesús digué: “Vos 
enaltesc, Pare, Senyor del cel i de la 
terra, perquè heu revelat als senzills 
tot això, que heu amagat als savis i 
entesos. Sí, Pare, així us ha agradat a 
vós. El Pare ho ha posat tot a les 
meves mans; fora del Pare, ningú 
coneix vertaderament el Fill; fora del 
Fill, i d’aquells a qui el Fill el vol reve-
lar. Veniu a mi tots els qui estau can-
sants i afeixugats; jo us faré reposar. 
Acceptau el meu jou, feis-vos deixe-
bles meus, que jo som benèvol i humil 
de cor, i trobareu el repòs que tant 
desitjàveu, perquè el meu jou és suau 
i la meva càrrega lleugera.”

Lectura de la profecía de Zacarías 
9, 9-10

Esto dice el Señor: «¡Salta de gozo, Sión; 
alégrate, Jerusalén! Mira que viene tu rey 
justo y triunfador, pobre y montado en 
un borrico, en un pollino de asna. 
Suprimirá los carros de Efraín, y los 
caballos de Jerusalén; romperá el arco 
guerrero y proclamará la paz a los pue-
blos. Su dominio irá de mar a mar, desde 
el Río hasta los extremos del país».

Salmo responsorial   144
R: Bendeciré tu nombre por siem-
pre, Dios mío, mi rey.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos 8, 9. 11-13
Hermanos: Vosotros no estáis sujetos en 
la carne, sino en el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios habita en vosotros; en 
cambio, si alguien no posee el Espíritu de 
Cristo no es de Cristo. Y si el Espíritu 
del que resucitó a Jesús de entre los 
muertos habita en vosotros, el que resu-
citó de entre los muertos a Cristo Jesús 
también dará vida a vuestros cuerpos 
mortales, por el mismo Espíritu que 
habita en vosotros. Así, pues, hermanos, 
somos deudores, pero no de la carne 
para vivir según la carne. Pues si vivís 
según la carne, moriréis; pero si con el 
Espíritu dais muerte a las obras del cuer-
po, viviréis.

Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo                         11, 25-30
En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y 
dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor de 
cielo y tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y entendidos y se las 
has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así 
te ha parecido bien. Todo me lo ha sido 
entregado por mi Padre, y nadie conoce 
al Hijo más que el Padre, y nadie conoce 
al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobiados, y yo 
os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros 
y aprended de mí, que soy manso y humil-
de de corazón, y encontraréis descanso 
para vuestras almas. Porque mi yugo es 
llevadero y mi carga ligera».

Sovint anam atrafegats amunt i avall, 
cansats de cercar noves sensacions, 
noves oportunitats, ansiosos de 

tenir una de les darreres novetats que ens 
presenta la propaganda i, quan tenim aquell 
model, ja ens en presenten un altre, i mai 
arribem a estar al dia, doncs els qui estan 
en el negoci, en l’ànsia d’acumular capital, 
sempre estan imaginat com s’ho faran per 
fer-nos gastar, consumir i sovint caiem en la 
seva trampa. Ens creen necessitats que no 
són tals.

Jesús, en canvi, ens fa un altre planteja-
ment, diu: “Veniu a mi tots els qui estau can-
sats i afeixugats; jo us faré reposar”. (Mt 11, 28). 
És allò que Jesús diu a la samaritana: “Tots 
els qui beuen aigua d’aquesta tornen a tenir 
set. Però el qui begui de l’aigua que jo li donaré, 

mai més no tindrà set: l’aigua que jo li donaré 
es convertirà dintre d’ell en una font d’on bro-
llarà vida eterna. (Jn 4, 13-14). L’aigua del con-
sum no sacia, sinó que encara fa més sent, 
més ganes de posseir, de quedar entram-
pats en les seves xarxes, mentre que l’ense-
nyament de Jesús, cada dia, ens fa més 
persones, més lliures, menys dependents de 
les coses, per viure de la profunditat de la 
fe i de la llibertat dels fills de Déu.

A partir d’aquí, té sentit que Jesús ens 
digui: “Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles 
meus, que sóc mansuet i humil de cor, i la vos-
tra ànima trobarà repòs, perquè el meu jou és 
suau, i la meva càrrega, lleugera. (Mt 11, 29). 

Ara bé, a tots ens costa fer-nos deixebles 
de Jesús, no tenim temps. Tot és primer 
que escoltar el nostre mestre, que seguir 

els seus ensenyaments. Algú, més d’una 
vegada, m’ha dit: “Jo ho sé tot referent a 
Jesús i la religió. Ningú m’ha d’ensenyar 
res”. Doncs, jo, després de més de cinquan-
ta anys de mirar de conèixer Jesús, em don 
compta que cada dia puc aprofundir més en 
el seu coneixement i seguiment; més enca-
ra, tot i que el que conec d’Ell em satisfà, 
em sent més atret a conèixer-lo més, pens 
que això és aquesta font que es convertirà 
dintre de mi fins a la vida eterna. (cfr Jn 4, 14).

Aquest Jesús qui enalteix al Pare perquè 
ha revelat als senzills tot el que ha amagat 
als savis i entesos, és el mateix que ens 
convida a seure a la Taula de la seva Paraula, 
la dels deixebles i, a la Taula en que se’ns 
entrega Ell mateix com aliment de vida 
eterna.

Cicle A
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En el Museo Diocesano se conser-
va un lienzo de considerables 
dimensiones en el que figuran 

muchas escenas relativas a la vida de santa 
Rosalía y a su valiosa intercesión para 
librar a los pueblos afectados por la cala-
midad de las epidemias.

Esta santa, según la tradición, es del 
siglo XII y llevó vida contemplativa y 
eremítica en el monte Pellegrino situa-
do junto a la ciudad de Palermo en 
Sicilia. Su culto se reducía a ese lugar, en 
el que después de la muerte de la santa 
continuaron el mismo género de vida 
algunos religiosos y ermitaños. En 1624 
se produjo una gran peste en Palermo, 
la cual  cesó al implorarse la protección 
de santa Rosalía, Desde entonces el 
culto a esa intercesora se difundió muy 
ampliamente.

En 1652 hubo en Ciutadella una gran 
epidemia del cólera morbo en la que 
sucumbieron más de seiscientas perso-
nas adultas. Habiéndose implorado la 
protección de la santa palermitana, cesó 

el contagio y como muestra de gratitud se 
edificó fuera de las murallas una capilla 
dedicada a santa Rosalía y se realizó la pin-
tura a que nos referimos, en la cual figuran 
diversas representaciones de hechos de la 

vida de la santa y de los acontecimientos 
ocurridos en Palermo que se ponen en 
relación con lo acaecido en Ciutadella

Domina en el cuadro una montaña 
sobre la cual se ve la imagen de la Virgen de 

Montetoro, pero que también puede alu-
dir al monte Pellegrino, Aparece también 
una especie de procesión de ángeles, lo 
cual puede referirse al dato bíblico de la 
«escala de Jacob» (Gn 28,12), que en 
Palermo se asociaba con el vecino monte 
sobre el cual había descendido el favor 
del cielo, al florecer allí la vida eremítica y 
al cesar la epidemia. Cerca de esta repre-
sentación se ven sentados los jurados de 
la Universitat General de Menorca. 

Otras escenas hacen referencia a la 
vocación de santa Rosalía que mientras se 
acicala su rubia cabellera, al mirarse en un 
espejo ve en él la figura de Jesús crucifica-
do, a lo cual hace referencia en idioma 
siciliano un poeta llamado Pietro Fullone, 
con estos versos: Prodigiu stupendu mai 
nun vistu / chi si specchia se stissa e vidi a 
Christu.

”Cridats a ser comunitat” és la 
proposta que ha fet Caritas en 
el Dia del Corpus Christi, per-

què la celebració de l’Eucaristia, és el 
moment especial per celebrar l’Amor que 
es lliura, en especial als que viuen en pobre-
sa, desigualtat, sense drets, exclosos de tots. 
Les diferents eucaristies d’aquesta jornada 
van estar amarades de l’Esperit de l’Amor 
que es dóna. Així a la Catedral, es va dur a 
terme la celebració, el dissabte, presidida 
pel Sr. Bisbe, avançada un dia per no coinci-
dir amb “es Dia des Be”.
En la seva homilia Mons. Conesa va assenya-
lar la importància de l’Eucaristia en la vida 
de l’Església. D’ella brolla l’anunci de l’Evan-
geli, tema en el qual el Prelat diocesà va 
insistir des de la seva arribada. En aquest 
sentit es va referir a “la urgència de créixer 
com Església que anuncia l’Evangeli i que ho 
fa sense por a transitar nous camins”. 
L’Eucaristia ocupa també el centre del culte 
cristià, ja que ella conté tot el bé espiritual 
de l’Església, que és el mateix Crist.
Finalment, va subratllar la connexió entre 
l’Eucaristia i l’amor, ja que la celebració de 
l’Eucaristia “ens empeny a treballar per saci-
ar totes les fams que existeixen en aquest 
món”. Per això -va afegir- “l’Eucaristia té una 
força transformadora impressionant i ens 
implica en la recerca de la justícia i el res-

pecte de la dignitat de cada ésser humà”.
El Bisbe va acabar convidant a participar a la 
processó, ja que sortir al carrer amb el 
Senyor Sagramentat és una manera de “dir 
a tot home i dona que Jesucrist vol tro-
bar-se amb ell”.
Igualment, dins el marc d’aquesta jornada, 
Caritas interparroquial de Maó, va celebrar 
el mateix dia una vetlla de pregària. I diu-
menge, tingueren lloc diferents actes litúr-
gics amb posterior processó,  a Es Migjorn 
Gran, Es Mercadal, i a Maó, a Santa Maria, 
presidida també pel Sr. Bisbe, i hi hagué pos-
teriorment la processó fins a l’Església de 
“Ntra. Sra. Del Carme “.

CRIDATS A SER COMUNITAT

Cuadro votivo de Santa Rosalía

pintura religiosa en Menorca  (3)

Guillermo Pons Pons

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA
Salms de la 2a Setmana: 

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

Dl. 10, Fèria: Gn 28, 10-22 / Sal 90 / Mt 9, 18-26.

Dt. 11, Sant Benet, patró d’Europa (F): Pr 2, 1-9 / Sal 33 / Mt 
19, 27-29.

Dc. 12, Fèria: Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a / Sal 32 / Mt 10, 1-7.

Dj. 13, Fèria: Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 / Sal 104 / Mt 10, 7-15.

Dv.14, Fèria: Gn 46, 1-7. 28-30 / Sal 36 / Mt 10, 16-23.

Ds. 15, Sant Bonaventura, bisbe i doctor de l’Església (MO): 
Pr 2, 1-9 / Sal 33 / Mt 19, 27-29.

Dg. 16, XV de Durant l’Any: Is 55, 10-11 / Sal 64 / Rm 8, 18-23 
/ Mt 13, 1-23.

Parròquia de la Mare 
de Déu del Carme

Maó

Festa
del Carme
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L’esquer d’un bisbat propi

Tan bon punt el governador Richard 
Kane va veure que la seva relació 
amb els principals representants 

de l’Església catòlica a Menorca vindria 
marcada pels enfrontaments i les desavi-
nences, cregué -i amb ell els seus supe-
riors- que la solució només podia venir 
d’una ruptura amb el bisbat de Mallorca 
i amb l’erecció d’un nou bisbat exclusiu 
per a l’illa de Menorca. 
Durant una estada a Londres per prepa-
rar el projecte de constitució de la diòce-
si, Kane va mantenir una estreta relació 
amb l’arquebisbe de Canterbury, William 
Wake, amb el qual seguiria una rica cor-
respondència, que ens ha revelat Bruce 
Laurie.
En una d’aquestes cartes Kane explica a 
l’arquebisbe que ha escrit a Lord Car-
penter (governador principal de Menor-
ca) recomanant-li la necessitat imperio-
sa de crear un bisbat a l’illa, que no fos 
responsable davant Mallorca sinó davant 
del Papa de Roma, per evitar els perills 
de connexió amb els interessos borbò-
nics. Kane pensava ja en una persona en 
concret: l’antic vicari general Manuel Mer-
cader, probritànic que havia fixat la seva 
residència a Londres després que el bisbe 
de Mallorca l’hagués destituït. D’aquesta 
manera, la nova diòcesi quedaria subjecta 
a la Santa Seu i el Papa seria, per tant, el 
seu únic superior eclesiàstic, la qual cosa 

faria que el bisbe pogués ser afí als nous 
dominadors, ja que no tindria cap depen-
dència d’autoritats espanyoles. Alhora es 
resoldria el problema de les rendes epis-
copals, que no haurien de sortir de Me-
norca. 
L’error de càlcul de Kane va ser pensar 
que la creació del bisbat seria una manera 
de posar els menorquins de la seva part, 
però, com era previsible, el pla se n’anà 
en orris a causa de l’oposició aferrissada 
del clergat i de les institucions de l’illa, 
que s’adonaren tot d’una del parany. Si 
des del concili de Constança (1418) els 
menorquins havien reclamat de manera 
reiterada un bisbe propi, ara s’hi oposari-
en amb la mateixa força. Tampoc Roma va 
veure amb bons ulls la creació d’un bisbat, 
el patronat del qual quedava en mans del 
rei de la Gran Bretanya, cap de l’Església 
anglicana.
El tinent governador no es donaria per 
vençut davant la negativa de l’Església, i 
tornaria a l’afer del bisbat el gener  de 
1723, intentant atreure les autoritats de 
Maó, ciutat on Kane havia trasllat els tri-
bunals reials. De fet, els jurats de Maó van 

tadellencs tot proposant que es demanés 
al Papa el nomenament d’un bisbe per a 
Menorca, argumentant que seria la solu-
ció per tancar els litigis religiosos. Però 
la Universitat de Ciutadella i General de 
Menorca s’hi oposà. 
Diguem que els esforços de Kane -com 
també els que duran a terme els futurs 
governadors- per controlar el clergat no 
estaven molt lluny de la política regalista 
que, en aquella mateixa època, practica-
ven moltes monarquies catòliques, in-
closes la francesa i la espanyola. Però el 
problema no era exactament aquest, sinó 
les insalvables diferències religioses que 
els separava d’una potència dominadora 
confessionalment anglicana que, a més, 
discriminava durament els catòlics. 
Sigui com vulgui, la poderosa mediació del 
monarca espanyol i les intervencions que 
va dur a terme el capítol de canonges de 
la catedral de Mallorca davant el sant Pare 

van fer que Benet XIII dictés un breu per 
reduir el Govern Britànic «á la legitima y 
verdadera interpretación de las Capitula-
ciones de Utrecht sobre el libre uso de la 
Religion Catholica; y para el caso de no 
poderse conseguir propuso el arbitrio de 
que en cambio de crear un nuevo Obispo 
de Menorca, independiente del de Ma-
llorca, se nombrase por Su Santidad un 
Vicario General con patente del Obispo 
de Mallorca, con facultad de Ordinario, 
creándole Obispo in partibus, para orde-
nar, consagrar, y hacer todo lo peculiar al 
Obispo de Mallorca, con señalamiento de 
congrua en las rentas pertenecientes á 
este, en aquella Isla».
No tenim constància que l’expedició 
d’aquest breu papal es dugués a la pràc-
tica ni que augmentés en els termes indi-
cats les competències del vicari general, 
però el cert és que la llarga pugna entre 
Kane i els eclesiàstics menorquins aca-
baria amb una certa derrota del tinent 
governador. Aquest aconseguiria el més 
important: que el Sant Ofici fos abolit i 
que també fos efectiva la prohibició de 
donar asil a desertors i criminals dins les 
esglésies, però el compliment de la resta 
d’exigències que havia fet el governador 
va ser escàs o nul, i la iniciativa d’erigir un 
bisbat a l’illa sota el patrocini del rei de la 
gran Bretanya fracassà. 
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L’Església de Menorcaal l larg del segle XVIII Josep M. Quintana

William Wake

Kane. El governador britànic més 
popular de Menorca


