
La primavera del 1939, després 
d’acabats els fastos de la seva 
entrada a la Diòcesi de Menorca, 

Mons. Bartomeu Pasqual i Marroig es 
trobà amb un Bisbat en una situació 
deplorable: les esglésies de l’illa havien 
estat destruïdes i fins a 40 preveres dioce-
sans de totes les edats havien estat assas-
sinats. Tot això sense tenir en compte les 
circumstàncies generals de la postguerra: 
fam, misèria, repressió, por… Però el 
bisbe Pasqual no defallí davant totes 
aquestes dificultats. Ben al contrari: amb 
promptitud i eficàcia inicià una tasca ingent 
que ben bé podríem qualificar de «restau-
ració diocesana». Per algun motiu, certa-
ment, damunt la seva tomba davant el 
presbiteri de la Catedral hi foren inscrites 
les paraules llatines «Dioeceseos 
Restaurator». Com veurem, aquesta «res-
tauració» fou alhora material, espiritual i 
personal.

Les múltiples activitats desenrotllades 
pel Sr. Bisbe durant els primers mesos del 
seu pontificat, a mitjans del 1939, deixen 
clar que no volia perdre ni un minut. Ell 
mateix reconcilià diversos esglésies parro-
quials —Santa Eulàlia d’Alaior dia 12 
d’agost i Sant Francesc de Ciutadella dia 3 
d’octubre— i urgí als respectius responsa-
bles perquè el culte diari fos restablert 

com més prest millor. A partir del 13 de 

Francesc acollí les celebracions pròpies de 
la Catedral mentre aquesta romania en 
obres. Probablement, la restauració —que 
en el fons fou reforma— del primer tem-
ple de la nostra Diòcesi és l’esdeveniment 
més emblemàtic d’aquests anys. Les obres 
de la Catedral, que no seria reoberta fins 
l’abril del 1941, marcaren una època i avui 

podem interpretar-les en un 
sentit clarament programà-
tic, en la mesura que li ser-
viren de pretext al bisbe 
Pasqual per bastir, a través 

pastorals i les seves exhor-
tacions, una doctrina sòlida i 
renovada que fins i tot tin-
dria repercussió defora del 
perímetre insular. Explica, en 
efecte, el professor Gabriel 
Julià i Seguí que les dues 
cartes pastorals que publicà 
Mons. Bartomeu Pasqual la 
tardor del 1939 en comen-
çar la reforma de la Catedral 

—especialment la cèlebre «Surgamus et 
aedificemus»— «esdevingueren antològi-
ques i foren comentades i estudiades en 
molts Seminaris pel dens contingut teolò-
gic i litúrgic».

Perquè la restauració diocesana, com 
dèiem, també havia de ser espiritual. La 
contribució dels seus interessants escrits 
fou, en aquest sentit, indubtable, però 
també hem de tenir en compte la seva 
actuació pròpiament pastoral: durant els 
mesos d’estiu del 1939, el bisbe Pasqual 
visità tota l’illa —Sant Climent i Fornells 
inclosos— i, a més a més, administrà la 
Confirmació a molts centenars de perso-
nes, sobretot infants, que encara no havien 
pogut rebre aquest sagrament.

El diumenge dia 18 de juny, al Santuari 
del Toro, tingué lloc la primera ordenació 
general després de la fi de la Guerra: rebe-
ren ordes —presbiterat, diaconat, subdia-
conat i ostiariat— vuit seminaristes. Hi 
hauria noves celebracions d’aquestes 
característiques al llarg dels mesos 
següents: així, durant el primer semestre 
del 1939, Mons. Bartomeu Pasqual i 
Marroig ordenà nou sacerdots, entre els 
quals alguns —com Jaume Cots de Riera o 
Miquel Petrus Marquès— que acabarien 
essent veritables personalitats diocesanes. 
Però, així i tot, la falta de capellans persis-
tia, de manera que el Sr. Bisbe establí la 
celebració mensual d’un exercici piadós 
per impetrar vocacions sacerdotals: «cuán 
grande sea nuestra necesidad de sacerdotes 
—llegim en la seva carta pastoral de data 
29 de febrer del 1940— y por tanto la de 
orar instantemente y ayudar por todos los 
medios al Seminario donde se forman, bien 
claro se ve al considerar el número, los cargos 
y las cualidades de los que nos arrebató la 
impiedad con los asesinatos del año 1936; 
pero sin duda alguna lo experimentamos más 
angustiosamente en este santo tiempo de 
Cuaresma, durante el cual […] pesa una 
labor incomportable sobre el pequeño resto 
del clero menorquín hábil para la predicación 
y los más difíciles ministerios».
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full como el clamor de los pobres. 

sumismo extremo es un modo de no enfrentar 
los problemas. 

larmente entre el Norte y el Sur. 

sumo de energía no renovable.

Laudato Sii

« D I O E C E S E O S  R E S TAU R ATO R »

Miquel Pons-Portella

en el 50è aniversari de la mort del bisbe Pasqual 

La Mare de Déu del Toro
entronitzada a la Catedral

El bisbe Pasqual predica
des de la Seu
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Diumenge XV de Durant l’Anyla paraula

de Déu

El sembrador va sortir a sembrarevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Isaïes
   55,10-11

 Diu el Senyor: “Així com la pluja i la neu 
cauen del cel i no hi tornen, sinó que 
amaren la terra, la fecunden i la fan ger-
minar, fins que dóna el gra per a la sem-
bra i el pa per a menjar, així serà la parau-
la que surt dels meus llavis: no tornarà 
infecunda, sense haver fet allò que jo 
volia i haver complert la missió que jo li 
havia confiat.”

Salm responsorial   64
R: La llavor caigué en bona terra i 
donà fruit.
  
Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma        8,18-23
 Germans: Jo pens que els sofriments del 
món present no són res comparats amb 

la felicitat de la glòria que més tard s’ha 
de revelar en nosaltres. Perquè tot 
l’univers creat està atent, esperant que es 
reveli d’una vegada la glorificació dels fills 
de Déu. L’univers creat s’ha trobat sot-
mès a una situació absurda, no perquè ell 
ho hagi volgut, sinó que un altre l’hi ha 
sotmès, donant-li, però, l’esperança que 
un dia serà alliberat de l’esclavatge 
d’aquesta situació desgraciada, per obte-
nir la llibertat, que és la glorificació dels 
fills de Déu. Sabem prou bé que fins ara 
tot l’univers creat gemega i sofreix dolors 
com la mare quan infanta. Però no és ell 
tot sol. També nosaltres els qui ja pos-
seïm l’Esperit com a primers fruits de la 
collita que vindrà, gemegam també inte-
riorment, esperant l’hora que serem ple-
nament fills, quan el nostre cos serà 
redimit.

Lectura de l’Evangeli segons
sant Mateu                13,1-9 
 Aquell dia Jesús sortí de casa i s’assegué 
devora la mar. Era tanta la gent que es 
reuní entorn d’ell, que pujà a una barca i 
s’hi assegué. Tota la gent es quedà devora 
l’aigua i ell els parlà llargament en parà-
boles. Digué: “El sembrador va sortir a 
sembrar. Quan sembrava, una part de la 
llavor caigué arran del camí, vingueren els 
ocells i se la menjaren. Una part caigué 
en un terreny rocós, on hi havia poca 
terra. Totd’una va néixer, ja que la terra 
era poc fonda, però, com que no tenia 
arrels, quan sortí el sol, amb la calor 
s’assecà. Una part caigué entre els cards, 
però els cards van créixer i l’ofegaren. 
Una part caigué a la terra bona i donà 
fruit: o cent, o seixanta, o trenta. Qui 
tengui orelles, que ho senti.”

Lectura del libro de Isaías 55, 10-11
Esto dice el Señor: «Como bajan la lluvia 
y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino 
después de empapar la tierra, de fecun-
darla y hacerla germinar, para que dé 
semilla al sembrador y pan al que come, 
así será mi palabra, que sale de mí boca: 
no volverá a mi vacía, sino que cumplirá 
mi deseo y llevará a cabo mi encargo».

Salmo responsorial   64
R: La semilla cayó en tierra buena y 
dio fruto.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos  8, 18-23
Hermanos: Considero que los sufrimien-
tos de ahora no se pueden comparar 

con la gloria que un día se nos manifes-
tará. Porque la creación, expectante, está 
aguardando la manifestación de los hijos 
de Dios; en efecto, la creación fue some-
tida a la frustración, no por su voluntad, 
sino por aquel que la sometió, con la 
esperanza de que la creación misma 
sería liberada de la esclavitud de la 
corrupción, para entrar en la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios. Porque 
sabemos que hasta hoy toda la creación 
está gimiendo y sufre dolores de parto. Y 
no solo eso, sino que también nosotros, 
que poseemos las primicias del Espíritu, 
gemimos en nuestro interior, aguardando 
la adopción filial, la redención de nuestro 
cuerpo.

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo       13, 1-9
Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó 
junto al lago. Y acudió a él tanta gente que 
tuvo que subirse a una barca; se sentó, y 
toda la gente se quedó de pie en la orilla. 
Les habló muchas cosas en parábolas: 
«Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, 
un poco cayó al borde del camino; vinieron 
los pájaros y se lo comieron. Otro poco 
cayó en terreno pedregoso, donde apenas 
tenía tierra, y, como la tierra no era profun-
da brotó enseguida; pero, en cuanto salió el 
sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. 
Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la 
ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio 
fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra, trein-
ta. El que tenga oídos, que oiga».

“T
al com la pluja i la neu cauen del cel 
i no hi tornen,  sinó que amaren la 
terra i la fecunden, i la fan germinar 

fins que dóna llavor als sembradors i pa per a ali-
ment, així serà la paraula que surt dels meus llavis: 
no tornarà a mi infecunda”. (Is 55, 10-11). Això 
és el que ens recordava el Senyor, per boca 
d’Isaïes i, aquest record ens ha de dur a dema-
nar-nos: “En mi, la Paraula de Déu ha estat 
fecunda o estèril?”. Segur que el Sembrador, el 
Senyor, ha estat generós a sembrar la seva lla-
vor en la meva vida, he estat, jo, bona terra 
que l’ha feta fructificar? O he estat terra estè-
ril? Més encara, ¿he estat una terra plena de 
males herbes que no han permès a la bona 
llavor que donés bon fruit? Convé de tan en 
tan, preguntar-nos: ¿quina i, com som, la terra 
que rep la llavor del la Paraula de Déu? Quina 
és la meva resposta perquè fructifiqui en mi? 

Permeteu-me una paràbola a partir de la 
realitat del camp de Menorca: Fa anys en els 
llocs hi havia llauradors, cavadors que cava-
ven roques, jornalers que es dedicaven a 
arreglar i fer parets, aixecar enderrossalls... 
això presentava un camp cultivat, tot i que 
Menorca té molta roca. La mecanització i la 
producció ràpida i rentable va fer que 
s’abandonés molta part del camp de Menorca 
i ara veiem molts esbarzers i maleses que 
tapen parets, parets que s’esfondren i desa-
pareixen, ullastres que s’apoderen de terres 
que abans eren de cultiu... i sovint es senten 
comentaris: “Tot s’abandona. Això no és 
com abans, etc.”.

Mirem de traslladar aquesta realitat a la 
nostra vida de fe. El treball del camp de 
Menorca era més sacrificat que l’actual, no 
dic que Menorca produís més que ara, però la 

producció distinta de l’actual i a més es veia 
una Menorca més harmònica que ara. La rea-
litat d’aquest món que pensa més en el tenir 
que el ser, fa que també en la qüestió de la fe, 
ho vulguem aconseguir tot amb el mínim 
esforç: poc temps per a resar, per escoltar la 
Paraula de Déu i que la fe sigui un apartat 
més, però que ens compliqui menys la vida. 
Déu ha deixat de ser el centre del creient a 
ser una cosa marginal. Llavors volem sacralit-
zar alguns moments de la vida, però amb 
mentalitat utilitarista, materialista, individua-
lista. I la fe, Déu, perquè doni bons fruits en 
la nostra vida, no ha de ser marginal, sinó que 
ha de ser central.

Per això la celebració ha d’estar centrada 
en la Paraula de Déu i ens ha de dur a parti-
cipar de la Taula que Jesús mateix ens prepa-
ra, ens hi convida i se’ns dóna com aliment.

Cicle A
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En el Ateneo de Mahón se con-
serva una valiosa pintura con-
cebida en forma de retablo 

diseñado a manera de una esmerada 
perspectiva arquitectónica neoclásica, 
en la cual se sitúan a modo de estatuas 
cinco pinturas de santos, y por encima 
de este  conjunto pictórico aparece la 
escena de la Asunción de la Virgen al 
cielo, rodeada de una nube luminosa y 
acompañada de  muchos ángeles.

El autor de esta obra es el más 
notable  pintor menorquín Pascual 
Calbó Caldés (1752-1817), Este 
trabajo probablemente lo ejecutó 
en los últimos años del siglo 
XVIII, con destino al oratorio 
público de la finca rústica de 
s’Aranjassa del término de Es 
Mercadal, donde debió permane-
cer hasta la desaparición de esta 
capilla. El traslado del retablo al 
local del Ateneo sin duda resultó 
ventajoso para su conservación.

La figura de la virgen y mártir santa 
Eulalia de Barcelona preside el conjunto 
como titular que era de la capilla. Su 

vestidura es blanca con el contraste de 
un pequeño manto oscuro, Sostiene 
con su brazo izquierdo la llamada cruz 
de san Andrés, o sea, en forma de aspas, 
que fue el instrumento de su martirio y 
que un pequeño ángel situado 
a sus p i e s 

quiere ayudarle a sostener, a la vez que 
otro ser angelical lleva el emblema de la 
palma martirial, y otro a su derecha 
sostiene un ramo con hermosos frutos.

Las otras figuras de santos son san 
Juan Bautista con su cayado que en lo 
alto tiene la forma de cruz a sus pies el 
místico Cordero de Dios que había 
anunciad. Al otro lado figura san Lorenzo 
con ornamentos de diácono y con un 

libro de rezos abierto en sus manos, 
junto a él un pequeño ángel tiene 
en sus manos una parrilla en 
recuerdo del martirio a fuego 
lento del santo. A los extremos se 
hallan san Gabriel arcángel con el 
lirio de la virginidad y santa 
Margarita, también mártir, con 
una pequeña cruz en la mano y 
pisando al negro dragón diabóli-
co.

Este retablo viene a ser un 
cántico al glorioso testimonio de 
fe de los mártires y a su eterna 

felicidad  junto al Señor y la Virgen, 
Madre de Dios, reina también de los 
ángeles y de los mártires. 

El passat 26 de maig, a la sala de plens de l’Ajuntament de 
Ferreries, es va presentar un llibret de butxaca, de la 
col·lecció Monografies Ferrerienques, que duu per títol: 

“Ca ses monges, al cor del nostre poble”. La raó de ser d’aquest 
text, com diu en Nito Janer en 
el pròleg, respon a que “potser 
l’esdeveniment més important 
del segle XX per al poble de 
Ferreries... sigui l’arribada de les 
monges franciscanes Filles de la 
Misericòrdia”. També és cert 
que, com ha passat en tants 
altres pobles de l’illa, les mon-
ges van haver de tancar el con-
vent perquè no disposaven de 
relleu generacional per a conti-
nuar. La notícia de la partida va 
ser trista però també va ser 
ocasió per obrir el cor agraït i 

celebrar els anys que vam gaudir de les monges, aquelles que 
van ensenyar les primeres lletres a tants de fillets i filletes, les 
que anaven a visitar els malalts i acompanyaven moribunds, les 
que feien obres de teatre i mostraven la doctrina, les que 

passaven el diumenge capves-
pre fent labors o escola noc-
turna per a qui no podia anar 
a l’escola de dia. En definitiva, 
el poble i la parròquia de 
Ferreries no van dir adéu a ses 
monges sinó que van decidir 
dir-los GRÀCIES pels anys que 
hem compartit. Aquest és el 
resum d’aquesta petita i senzi-
lla obra que us presentam. Tant 
de bo aprenguem a ser sem-
pre agraïts, fins i tot quan les 
circumstàncies de la vida no 
ens hi conviden!

CA SES MONGES, AL COR DEL NOSTRE POBLE 1921-2012

Retablo de Santa Eulalia

pintura religiosa en Menorca  (4)

Guillermo Pons Pons

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 3a Setmana: 
Dg.16, XV de Durant l’Any: Is 55, 10-11 / Sal 64 / Rm 
8, 18-23 / Mt 13, 1-23.

Dl. 17, Fèria: Ex 1, 8-14. 22 / Sal 123 / Mt 10, 34_11,21.

Dt. 18, Fèria: Ex 2, 1-5a / Sal 68 / Mt 11, 20-24.

Dc. 19, Fèria: Ex 3, 1-6. 9-12 / Sal 102 / Mt 11, 25-27.

Dj. 20, Fèria: Ex 3, 13-20 / Sal 104 / Mt 11, 28-30.

Dv.21, Fèria: Ex 11, 10-12, 14 / Sal 115 / Mt 12, 1-8.

Ds. 22, Santa Maria Magdalena (F): Ct 3, 1-4a o bé: 2Co 
5, 14-17 / Sal 62 / Jo 20, 1. 11-18.

Dg. 23, XVI de Durant l’Any: Sa 12, 13. 16-19 / Sal 85 / 
Rm 8, 26-27 / Mt 13, 24-43.

1930. Pati de ca Ses Monges. Col·lecció A. Camps Fullana
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La comunitat grega de Maó

El conflicte que va mantenir la Gran 
Bretanya a Flandes i l’Europa central 
provocà que Menorca patís greus 

restriccions en els intercanvis comerci-
als, però convertí el port de Maó en una 
activa base corsària contra les potències 
borbòniques, Espanya, França i les Dues 
Sicílies, atès que les autoritats britàniques 
donaren força patents de cors i molts es-
trangers fixaren la seva residència a Maó 
o a Es Castell. Entre aquesta nova gent 
que recalà al port Maó és forçós que 
destaquem la colònia dels grecs, la qual 
assoleix tanta importància (ètnicament i 
econòmicament), que l’any 1745 demana 
al Governador Wynyard que, a l’empara 
de les lleis britàniques vigents, li permeti 
construir una església on els seus mem-
bres puguin ser batejats, puguin casar-se, 
sepultar-se i, en definitiva, celebrar el cul-
te escaient a la seva pròpia religió.

sentada, i féu que el monarca autoritzés 
l’erecció d’aquesta església, que no seria 
catòlica de ritu ortodox, sinó verament 
ortodoxa. No cal dir que la notícia va cau-
re com una bomba entre els catòlics me-
norquins i, més encara, entre l’estament 
eclesiàstic, per al qual l’erecció d’una 
església dissident de l’apostòlica romana 
era un fet tan impensable com inusitat, i 
temorosos els jurats que, amb les noves 
pràctiques religioses, sofrís mancaments 
la religió catòlica, s’apressaren a escriu-
re al vicari general, que era el Dr. Miquel 
Morera. L’escrit, datat el 3 de febrer de 

1746, no va trigar a merèixer la deguda 
resposta del prevere, el qual es va dirigir 
als jurats dient que «en breus dias es pen-
drá la deguda resolució, que participaré á 
V. Mags., de cuya rectitud, y Christiandat 
me aseguro no omitiran diligencia alguna, 
per estorvar, y impedir el nou Ritu, que se 
intenta».
El Dr. Morera reuní tots els membres de 
les diverses universitats menorquines i 
també representants de la Junta d’eclesi-
àstics, on s’acordà que «caso de ser erigi-
da la Iglesia que se proponen los griegos 
sin previo permiso de su Santidad se haga 
saber a los fieles cristianos en los púlpi-
tos de todas las parroquias de la Isla que 
aquella Iglesia no es Cristiana Romana ni 
legalmente erigida, que persona alguna no 
podrá acudir a ella para recibir algún Sa-
cramento, oír predicar, mirar ni advertir 
ninguna función de la misma y que en ella 
se hará: porque de otra manera incurrirán 
en las censuras que dispone el Derecho 
Canónico; que no atiendan a las tales fun-
ciones ni se les dé aquella veneración que 
se debe dar a semejantes ritos aunque se 
pretenda por algún Eclesiástico de la Igle-
sia griega llevar en algún acto el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía».
Acordaren també acudir a la Cort Roma-
na per mitjà d’un representat perquè el 
Papa, assabentat del cas, es dignés dictar 
les providències més convenients al be-
nefici espiritual de les ànimes dels me-
norquins. De fet, aconseguiren ajornar el 
projecte que aquests volien dur a terme, 

perquè quatre anys després 
que el monarca britànic hagu-
és permès la construcció de 
l’església ortodoxa el temple 
encara no s’havia aixecat.
William Blakeney, que assu-
mí el comandament superior 
de Menorca el 10 de juny de 
1748 en substitució de John 
Wynyard, va heretar el con-
flicte entre el clergat illenc i 
la comunitat grega maonesa. 
Conscient, però, que no podia 
deixar en mal nom el govern 

de Sa Majestat Britànica, que d’alguna ma-
nera quedava en entredit si es desobeïen 
les ordres reials, cridà el vicari general i 
els representants del clergat per fer-los 
present que el que havia disposat en favor 
dels grecs a la primera resolució de 28 de 
novembre de 1745 «se llevara a su debi-
do efecto y que si cualquiera de ellos u 
otras persones hicieren uso de cualquier 
medio pública o privadamente para impe-
dir la ejecución de la obra [la construcció 
de l’esmentada església ortodoxa] incur-
rirían en alto desagrado de S.M.; que pre-
vendría, como se tenía ya ordenado, a los 
Jueces diputados de las Universidades y 
demás magistrados de Menorca para que 
dieran su asistencia con el fin de que sus 
órdenes fueran cumplidas, advirtiéndoles 
de paso que, en caso de que los griegos 
no encontraran localidad suficiente para 
la construcción de su templo y cemente-
rio, se les daría terreno suficiente y gra-
tuito del perteneciente a la Corona». 
Davant aquesta actitud tan enèrgica del 
governador, el vicari general, Dr. Morera, 
va creure prudent retractar-se de la seva 
conducta i es plegà a la voluntat de Blake-
ney. Finalment, doncs, el temple ortodox 
s’acabaria construint al cós de Gràcia, 
i seria dedicat a Sant Nicolau de Myra 
(Bari, per als catòlics). Avui, aquest temple 
pertany novament a l’Església catòlica. És 
l’església dita de la Concepció.
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L’Església de Menorca
al l larg del segle XVIII Josep M. Quintana

William
 Blakeney

Església de la Concepció de Maó


