
Una de les dades més desconegu-
des de la biografia de Mons. 
Bartomeu Pasqual i Marroig és 

que ell mateix fou el rector del Seminari 
Diocesà de Menorca entre el 1939 i el 
1964, quan nomenà per al càrrec el canon-
ge Francesc Anglada Juaneda. La seva 
experiència en aquest àmbit és indubtable: 
havia exercit com a professor del Seminari 
de Mallorca durant 40 anys i en seria rec-
tor, a més a més, entre el 1915 i el 1939. 
La seva decisió queda justificada si tenim 
en compte la penúria de clergat diocesà 
que ell denuncià incansablement, sobretot 
durant els primers anys de pontificat. «Lo 
decimos otra vez —escrivia el març del 
1944— y muy alto: urge la restauración; pero 
principalmente la espiritual de nuestras igle-
sias. ¿De qué nos serviría, en efecto, tener de 
nuevo erigidos y embellecidos los altares, si 
faltaran los ministros del Señor, que sobre 
ellos han de ofrecer el Santo Sacrificio?». I un 
any més tard recordava «que el golpe más 
duro que sufrió la iglesia de Menorca durante 
la dominación impía, fue el que la privó en 
pocos días de la mitad de su Clero».

El programa vocacional del bisbe Pasqual 
s’orientava sobretot cap a les famílies en 
atenció a la següent «influència recíproca»: 
«el clero santo con su ministerio de la gracia 
de Dios santifica las familias, y las familias 

santificadas ofrecen a 
la Iglesia los que han 
de ser sacerdotes 
santos». De fet, per 
la Quaresma del 
1946, dedicà una 
extensa carta pasto-
ral (22 pàgines) al 
tema de «les vocaci-
ons sacerdotals en 
les famílies cristia-
nes». I l’any 1944 
havia fet, sobre el 
mateix assumpte, la 
següent admonició: 
«hemos sabido con 
dolor que en varios 
casos los padres han desviado la vocación de 
sus hijos, ora por cálculos de interés material, 
ora por miedo del porvenir y siempre por 
ignorancia y poca estima de la gran dignidad 
sacerdotal. ¡Que teman los que tal hicieren 
los castigos de la Providenciad de Dios!». 
Durant una llarga temporada, per mor de 
l’escassesa d’alumnes dels cursos superi-
ors i de la falta de sacerdots idonis per 
donar classes, els seminaristes que cursa-
ven Filosofia i Teologia hagueren d’ésser 
enviats fora de la Diòcesi. El Sr. Bisbe, 
conscient de la inquietud de molts pares, 
recalcà que aquesta circumstància «será a 

breve plazo beneficiosísi-
ma para Menorca, porque 
nuestros seminaristas, 
educados en los principa-
les seminarios y universi-
dades pontificias de 
España, vendrán después 
a trasfundir en sus minis-
terios sacerdotales el 
mejor espíritu y la más 
amplia doctrina».

El 15 de març del 
1946, el Bisbat de 
Menorca i l’Ajuntament 
de Ciutadella deixaren 
resolta a la notaria de 
Nicolau Verdaguer la 

situació dominical de l’edifici on s’ubica el 
Seminari d’ençà la seva fundació: en trac-
tar-se d’un edifici desamortitzat, la 
Corporació municipal conservava sobre el 
mateix un dret de reversió que la Diòcesi 
adquirí, després de llargues negociacions, 
per import de 200.000 pessetes. Un lustre 
més tard, dia 12 de juliol del 1951, fou 
inaugurat el Seminari d’Estiu que s’havia 
construït, per iniciativa del bisbe Pasqual, 
dins l’antic complex monàstic del Santuari 
del Toro.

En acabar el curs 1939-1940, Mons. 
Bartomeu Pasqual convocà per primera 
vegada un certamen literari per als alum-
nes del Seminari que s’acabaria convertint 
en tradicional: «al comenzar las vacaciones 
de verano, que bien sabéis no pueden ser de 
ociosidad, siempre mal sana, os invitamos, 
carísimos seminaristas, a espaciar libre y des-
cansadamente vuestra mirada más allá de los 
rígidos programas del curso académico, sobre 
variados temas de cosas también útiles para 
vuestra formación y para nuestras iglesias». 
Podien fer exercicis pràctics d’homilètica, 
estudiar la cèlebre carta del bisbe Sever, 
preparar una monografia sobre una esglé-
sia de Menorca o el mapa detallat d’una 
demarcació parroquial, proposar idees per 
a la promoció del cant gregorià o, també, 
compilar «características y edificantes cos-
tumbres populares» de la nostra illa.
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full indiferencia.

prevalecer sobre el bien común. 

termina dejando afuera lo que no forme parte 
de sus intereses inmediatos.

ambiente, queda indefensa ante los intereses del 
mercado divinizado.

Laudato Sii

M O N S . B A RTO M E U  PA S Q UA L ,

R E C TO R  D E L  S E M I N A R I
Miquel Pons-Portella

en el 50è aniversari de la mort del bisbe Pasqual 

El bisbe Pasqual en un acte al Seminari.

El bisbe Pasqual en un acte amb
capellans i seminaristes.
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Diumenge XVI de Durant l’Anyla paraula

de Déu

Al Pare l’hi ha plagut revelar-se als senzillsevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre de la Saviesa
   12, 13.16-19

 Fora de vós no hi cap Déu que vetli sobre 
tothom, i a qui hàgiu de convèncer que la 
vostra sentència és justa. La vostra força és 
font de justícia, i el mateix domini que 
teniu sobre tothom fa que tracteu amb 
tota consideració. Demostrau només la 
vostra força si qualcú no creu que ho 
podeu tot, o bé quan humiliau aquells que, 
sabent que sou fort, es mostren arrogants. 
Vós que disposau de la força, sou moderat 
en les sentències i ens governau amb tota 
consideració: el poder, si volguéssiu, sem-
pre el teniu a mà. Obrant així, heu ensenyat 
al vostre poble que els justs han de ser 
humans amb tothom, i heu omplert 
d’esperança els vostres fills, en veure que 
donau l’ocasió de penedir-se dels pecats.

Salm responsorial   85
R: Senyor, vós sou indulgent i bo.
 
Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma          8, 26-27
 Germans: És l’Esperit mateix el qui, per 
ajudar la nostra flaquesa, intercedeix amb 
gemecs que no es poden expressar. Perquè 
nosaltres no sabem què hem de demanar, 
per pregar com cal, però és ell, l’Esperit, qui 
es posa en lloc nostre. I ni que els seus 
gemecs no es puguin expressar, el qui pene-
tra l’interior dels cors sap prou bé quin és 
l’afany de l’Esperit; ell intercedeix a favor 
del poble sant tal com Déu ho vol.

Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu           13, 24-30
 En aquell temps Jesús proposà a la gent 

aquesta paràbola: “Amb el Regne del cel 
passa com amb un home que havia sembrat 
bona llavor en el seu camp, però a la nit, 
mentre dormia, vingué el seu enemic, sem-
brà jull enmig del blat, i se n’anà. Quan el 
sembrat hagué crescut i espigà, aparegué 
també el jull. Els mossos anaren a veure 
l’amo i li digueren: ¿No era bona la llavor 
que vau sembrar en el vostre camp? ¿Com 
és, doncs, que hi ha jull? Ell els respongué: 
Això ho ha fet qualcú que em vol mal. Els 
mossos li digueren: ¿Voleu que anem a 
collir-lo? Ell els diu: No ho faceu: si collíeu 
el jull, potser arrencaríeu també el blat. 
Deixau que cresquin junts fins a l’hora de 
la sega i llavors diré als segadors: Colliu 
primer el jull i feis-ne feixos per cremar-lo; 
després colliu el blat i portau-lo al meu 
graner.”

Lectura del libro de la Sabiduría 
12, 13. 16-19

Fuera de ti, no hay otro dios al cuidado 
de todo, a quien tengas que demostrar 
que no juzgas injustamente. Porque tu 
fuerza es el principio de la justicia, y tu 
señorío sobre todo te hace ser indulgen-
te con todos. Despliegas tu fuerza ante el 
que no cree en tu poder perfecto y con-
fundes la osadía de los que lo conocen. 
Pero tú, dueño del poder, juzgas con 
moderación y nos gobiernas con mucha 
indulgencia, porque haces uso de tu 
poder cuando quieres. Actuando así, 
enseñaste a tu pueblo que el justo debe 
ser humano, y diste a tus hijos una buena 
esperanza, pues concedes el arrepenti-
miento a los pecadores.

Salmo responsorial   85
R: Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos     8, 26-27
Hermanos: El Espíritu acude en ayuda de 
nuestra debilidad, pues nosotros no sabe-
mos pedir como conviene; pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemi-
dos inefables. Y el que escruta los corazo-
nes sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que 
su intercesión por los santos es según 
Dios.

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo           13, 24-30
En aquel tiempo, Jesús propuso otra pará-
bola a la gente diciendo: «El reino de los 

cielos se parece a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; pero, mientras 
los hombres dormían, un enemigo fue y 
sembró cizaña en medio del trigo y se mar-
chó. Cuando empezaba a verdear y se for-
maba la espiga apareció también la cizaña. 
Entonces fueron los criados a decirle al 
amo: “Señor, ¿no sembraste buena semilla 
en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?” Él 
les dijo: “Un enemigo lo ha hecho”. Los 
criados le preguntaron: “¿Quieres que vaya-
mos a arrancarla?” Pero él les respondió: 
“No, que, al recoger la cizaña podéis arran-
car también el trigo. Dejadlos crecer juntos 
hasta la siega y, cuando llegue la siega, diré 
a los segadores: arrancad primero la cizaña 
y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo 
almacenadlo en mi granero”».

“V
ós, Senyor, sou indulgent i bo, ric 
en l’amor per a tothom que us 
invoca”. (Sl 85, 5). El Déu que 

ens presenta Jesús amb la seva Paraula i 
amb la seva vida, és aquest Déu que ens 
estima i es sap compadir, el Déu de qui ens 
parla el llibre de la saviesa quan diu: “No hi 

ha cap Déu a qui hàgiu de convèncer que la 

vostra sentència és justa” (Sv 12, 13).
Jesús ens vol ajudar a comprendre que 

hem de ser pacients com ho és Déu 
mateix, que tot i que avorreix el mal, té 
paciència amb nosaltres, doncs, tot sovint 
ens queixam del mal dels altres, però ens 
costa reconèixer el mal que fem nosaltres. 
Recordem aquelles paraules de Jesús: Com 

és que veus la brossa a l’ull del teu germà i no 

t’adones de la biga que hi ha en el teu? Com 

pots dir al teu germà: “Deixa’m que et tregui 

la brossa de l’ull”, si tu tens una biga en el teu? 
Hipòcrita, treu primer la biga del teu ull i lla-
vors hi veuràs prou clar per a treure la brossa 
de l’ull del teu germà. (Mt 7, 3-5). Avui ens 
vol ajudar a tenir paciència amb la realitat 
del mal del món, amb aquesta paràbola: 
“Amb el Regne del cel passa com amb un 
home que va sembrar bona llavor en el seu 
camp; però, mentre tothom dormia, vingué el 
seu enemic, va sembrar jull enmig del blat i 
se’n va anar. Quan els brins van créixer i es va 
formar l’espiga, aparegué també el jull. Els 
mossos anaren a trobar l’amo i li digueren: 
-Senyor, ¿no vas sembrar bona llavor en el teu 
camp? D’on ha sortit, doncs, el jull?” (Mt 13, 
24-27). Als deixebles de Jesús els costava, i 
ens costa, entendre la presència del mal en 
el món i per això els corregeix quan “...
entraren en un poble de samaritans per prepa-

rar la seva arribada. Però no el volgueren 
acollir, perquè ell s’encaminava a Jerusalem. 
En veure-ho, els deixebles Jaume i Joan van 
dir-li: -Senyor, ¿vols que diguem que baixi foc 
del cel i els consumeixi? Però Jesús es girà i els 
va renyar. (Lc 9, 52-55). Aquesta és la raó 
per la que no accepta la petició dels mos-
sos: “No ho feu, no fos cas que, arrencant el 
jull, arrenquéssiu també el blat.” (Mt 13, 29). 

Volem que els altres ho facin tot bé i ens 
costa reconèixer que sovint nosaltres ens 
equivocam. Reconèixer les pròpies equivo-
cacions és fruit de la humilitat i font de 
paciència i comprensió.

Demanem al Senyor que ens faci humils 
deixebles seus on creixi la paciència, la 
humilitat i l’esperança i que la joia de ser 
dels convidats a la Taula dels deixebles 
pobres i pecadors ens ajudi a ser acollidors.

Cicle A
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En el salón principal de la residen-
cia del Obispo de Menorca se 
conserva un cuadro de notable 

antigüedad y muy expresivo de los frutos 
de la muerte redentora de Cristo. Lo hizo 
restaurar y lo legó al obispado el muy celo-
so e ilustrado obispo de Menorca Bartolomé 
Pasqual (1939-1967). Este prelado me refi-
rió el origen de esta pintura. Probablemente 
a raíz de los desórdenes públicos ocurridos 
con motivo de la supresión de todos los 
conventos de España, la había recogido en 
la calle, donde estaba abandonada, su padre 
D. Luis Pascual Vidal. Seguramente procedía 
de la antigua iglesia del Santo Espíritu, que 
era conocida como de San Felipe Neri. Este 
templo, aunque renovado en estilo rena-
centista, antiguamente era de arquitectura 
gótica y databa de finales del siglo XIII. 

La obra pictórica tiene las característi-
cas que permiten datarla probablemente 

como del siglo XIV, y representa a Cristo 
crucificado y a sus pies un gran receptáculo 
de la preciosa sangre del Salvador que es 
remedio y fuente de salvación para las per-
sonas que allí figuran y que ayudadas por el 
ministerio angélico son liberadas  del mal. 

El obispo Pasqual hizo restaurar este 
cuadro, adornándolo con significativas ins-
cripciones bíblicas y teológicas. A la doctri-
na expresada en esta pintura se refería el 
mimo Prelado con estas palabras: «Cristo 
murió en la cruz y escribe san Pablo que 
Dios Padre quiso hace las paces con todas 
las cosas, así las de la tierra como las de los 
cielos y reconciliarlas a Sí mediante la san-
gre de la Cruz (Col 1,20). Y la iglesia canta 
en tiempo de Pasión: Terra, pontus, astra, 
mundus /quo lavantur flumine: ¡Todo lo santi-
fica la sangre de la Cruz de Cristo, llegando 
a todos como un río inmenso de purifica-
ción!».

El Consejo parroquial de St. Esteve, de Ciutadella, 
ha terminado el proceso de datos del cuestionario, 
cuyo objetivo era ayudar a la Parroquia a mejorar 

su comprensión de la comunidad parroquial y a conocer 
su experiencia de acompañamiento pastoral. Se trata de 
una encuesta general que quiere recoger datos para 
lograr una mejor comunicación hacia los corazones y las 
mentes de los fieles.
Al final de marzo se repartieron en la parroquia, 250 
cuestionarios y nos han devuelto 74 (que representan 
el 29,6% del total). De ellos, 20 (14,8% de los que han 
contestado) tienen observaciones y sugerencias de 
cambios y los cambios y la 
renovación de la Parroquia, 
llevan implícita nuestra 
renovación personal. Porque 
Iglesia somos todas y todos, 
sea cual sea nuestro lugar y 
Vida: aprendamos a mirar a 
Jesús.  Para la comunidad,  la 
colaboración ha sido precio-
sa y los resultados muy inte-
resantes. Por lo tanto, el 
Consejo parroquial organi-
zará, en fecha próxima, una 
asamblea general para 

comentar las sugerencias y los datos de la encuesta. Está 
claro que  la participación de los fieles será imprescindi-
ble.
La parroquia se esfuerza para ser Iglesia en permanente 
salida, ‘comunidad evangelizadora’, que sabe adelantarse, 
salir al encuentro, buscar a los lejanos e invitar a los 
excluidos. Y,  así como la Iglesia, también los laicos tienen 
que ser “en salida”.
La comunidad parroquial de St. Esteve quiere levantar la 
mirada, mirar ‘fuera’, a los muchos ‘lejanos’ de su mundo, 
a los numerosos laicos con corazón bueno y generosos, 
que con gusto pondrían al servicio del Evangelio, sus 

energías, su tiempo, sus 
capacidades, si se les impli-
cara, valorizara y acompaña-
ra con afecto y dedicación, 
de parte de los pastores y 
de las instituciones eclesiás-
ticas. Tenemos necesidad de 
laicos bien formados, anima-
dos por una fe límpida, cuya 
vida ha sido tocada por el 
encuentro personal y mise-
ricordioso con el amor de 
Jesús Cristo.

Carmen D’Amato

Conoce mejor a tu iglesia

La preciosa sangre de Cristo

pintura religiosa en Menorca  (5)

Guillermo Pons Pons

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 4a Setmana: 

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

Dl. 24, Beat Joan Huguet (MLL): Ex 14, 5-18 / Sal Ex 15 
/ Mt 12, 38-42.

Dt. 25, Sant Jaume, apòstol. Patró d’Espanya (S): Fets 
4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2 / Sal 66 / 2C 4, 7-15 / Mt 20, 20-18.

Dc. 26, Sant Joaquim i santa Anna, pares de la  Verge 
Maria (MO): Ex 16, 1-5. 9-15 / Sal 77 / Mt 13, 1-9.

Dj. 27, Fèria: Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20b / Sal Dn 3 / Mt 13, 
10-17.

Dv.28, Santa Caterina Thomàs, verge (MO): Ex 20, 
1-17 / Sal 18 / Mt 13, 18-23.

Ds. 29, Santa Marta (MO): Ex 24, 3-8 / Sal 49 / Jo 11, 
19-24 o bé Lc 10, 38-42.

Dg. 30, XVII de Durant l’Any: 1R 3, 5. 7-12 / Sal 118 / 
Rm 8, 28-30 / Mt 13, 44-52.

Memòria del Beat Joan Huguet Cardona, prevere
Dilluns día 24 de juliol a les set del capvespre, hi haurà la missa del Beat Joan Huguet Cardona, prevere. A  l’esgésia de 

Sant Bartomeu a Ferreries, en el dia de la seva memòria litúrgica.

Nomenaments

Amb data 15  de juliol de 2017, 
Mons. Francesc Conesa Ferrer, 
Bisbe de Menorca ha fet els 
següents nomenaments:
*Mn. Miquel Agustí Romero 
Llopis, Director del Secretariat 
de Pastoral de la Salut i Vicari de 
la Parròquia de Santa Eulàlia 
d’Alaior, continuant com a 
Rector de la Parròquia de Sant 
Antoni de Fornells.
*Mn. Joan Camps Serra: 
Consiliari del Centre Catequístic 
de Sant Miquel de Ciutadella i 
Vicari de la Parròquia del Roser 
de la Catedral.
*Mn. Francesc Triay Vidal, 
Rector de la Parròquia de Sant 
Cristòfol, as Migjorn Gran, conti-
nuant com a Notari de la Cúria.
*Mn. Cristòfol Vidal Barber, 
Capellà de St. Antoni (Geriàtric 
de Ciutadella).
*El seminarista Jean Marie 
Nguele, adscrit a la Parròquia 
de Sant Martí, as Mercadal. 
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La dominació francesa

En guerra amb Anglaterra, els fran-
cesos arribaren a Menorca amb 
un exèrcit de 13.000 homes el 18 

d’abril de 1756. Era el diumenge de Pas-
qua. Desembarcaren a Ciutadella i, amb 
aquest motiu, es cantà un solemne tedè-
um a l’església parroquial de Santa Maria, 
amb gran alegria de la gent del poble, que 
va creure que les forces del Rei Cristia-
níssim deurien ser-los més propícies que 
les britàniques. També del vicari general, 
Dr. Morera, que respirà força més tran-
quil en veure que aquells militars s’age-
nollaven davant el Santíssim i assistien al 
culte catòlic. I amb ell, tota la clerecia, que 
coadjuvà a la bona rebuda dels francesos, 
de qui esperaven una major indulgència 
en la seva gestió eclesial. Semblava con-
firmar aquesta impressió l’assistència a 
la solemne processó del Corpus que se 
celebrà a Maó el 17 de maig de 1757, a 
la qual va assistir el mariscal francès amb 
tots els oficials exempts de servei i un 
gran destacament de granaders que co-

bria els carrers. 
Tanmateix, aquest maridatge estret no va 
durar molt perquè els soldats francesos, 
que van ser allotjats a les cases particu-
lars, es van mostrar força més llicencio-
sos que els anglesos. I es produí també el 
descontentament del clergat que, després 
de creure que els francesos eren molt 
devots i bons cristians, de seguida es van 
convèncer que eren tant o més indife-
rents que els anglesos pel que feia als deu-
res religiosos. Coadjuvà també a aquest 
descontentament que ben prest s’apode-
ressin d’alguns temples de Ciutadella per 
convertir-los en hospitals i magatzems de 
comestibles, desoint les protestes del vi-
cari general. També a Maó van confiscar la 
planta baixa del convent de Jesús (actual 
Museu de Menorca) per a hospital militar.
Conquerit el castell de Sant Felip després 
de moltes setmanes de setge, enviaren 
presos anglesos a Ciutadella per tancar-los 
al convent de Sant Agustí, amb sentinelles 
per custodiar-los. També apressaren els 
menorquins que consideraven addictes 
al govern anglès i disposaren el desterra-
ment de l’illa de molts eclesiàstics i reli-
giosos, que es van refugiar a Mallorca, on 
van acudir alguns anglesos i grecs, obligats 
forçosament a emigrar.
Consolidada la conquesta, els francesos 
crearen la figura de l’intendent general 
com a cap de l’Administració, per bé que 
estava sotmès al governador, el comte 
de Lannion. El càrrec va recaure en la 
persona d’Antoine Causan, la primera 
preocupació del qual va ser d’avaluar els 
ingressos que generava l’illa, així com els 
diferents comptes públics que, en la seva 
opinió, estaven força descontrolats. 
L’Església –a pesar de les crítiques 
que va fer als costums llicenciosos 
dels nous ocupants- no en va sor-
tir malparada, ja que una de les pri-
meres disposicions que va prendre 
el comte de Lannion –seguint les 
instruccions de Lluís XV- va ser de 
restaurar els delmes del bisbe de 
Mallorca que Kane havia confiscat 
el 1713. D’altra banda, també van 

reconèixer les prerrogatives del tribunal 
eclesiàstic que actuava a Ciutadella sota 
l’autoritat del bisbe de Mallorca, presidit, 
però, pel vicari general, les funcions del 
qual havien restringit els governadors an-
glesos.
La restauració del delme al bisbat es va 
fer el 1758, i pel febrer de 1760 es produí 
una nova visita pastoral del bisbe Llorenç 
Despuig, que va ser rebut amablement 
pel governador. El bisbe va restar a l’illa 
durant un mes per complir amb els seus 
deures pastorals, fonamentalment el d’ad-
ministrar el sagrament de la confirmació, 
tot visitant les esglésies, els monestirs i els 
convents. 
Va ser arran d’aquesta visita episcopal 
que s’impulsà la idea de construir una ca-
pella en una zona situada a uns cinc qui-
lòmetres de Maó, denominada Garriga de 
Binifadet. L’intendent Causan, que dispo-
sava de 4.000 lliures procedents de l’erari 
públic, proposà que part d’aquestes fossin 
dedicades a la construcció de la nova es-
glésia acordada amb el bisbe Despuig per-
què les persones que ocupaven un cente-
nar d’habitatges d’aquella zona poguessin 
anar a missa els dies obligats sense haver 
d’acudir a Maó. 
La nova església es dedicaria a Sant Lluís, 
i es decidí que sobre la porta d’entrada 
s’hi posés l’escut d’armes del rei en relleu, 
ben al costat dels escuts del Comte de 
Lannion i del bisbe Despuig. I a la faça-
na, amb grans lletres, s’hi gravaria aquesta 
inscripció: DIVO LUDOVICO SACRUM 
DEDICAVERE GALLI. AN. MDCCLXI» 
(Temple que els francesos van dedicar a Sant 
Lluís). 
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