
En un document del 1940, Mons. 
Bartomeu Pasqual i Marroig ja rei-
vindica la «força evangelitzadora» 

-emprant unes paraules del papa Francesc 
a Evangelii Gaudium- dels antics costums 
religiosos menorquins: «los vendavales han 
tronchado ahora y otras veces el árbol mile-
nario; pero, antes que hacer nuevas plantaci-
ones, debemos aprovechar los renuevos que 
brotan de la raíz antigua y saludable». El Sr. 
Bisbe volia que aquestes consuetuds fossin 

-exhortava sobretot els seminaristes- 
«toméis después, como parte de la labor 
pastoral, el hacerlas revivir en nuestro pueblo, 
prefiriéndolas a ciertas prácticas de una 
modernidad aparatosa y sentimentalista y a 
veces casi profana».

El bisbe Pasqual coneixia bé la cultura 
popular de les nostres illes i tractà de ben 
a prop personalitats de la talla d’Antoni M. 
Alcover i Miquel Costa i Llobera. En un 
dels informes evacuats per la Nunciatura 
Apostòlica abans de la seva designació 
episcopal hi llegim que, «como todos los 
isleños, es muy regionalista y amante de su 
roqueta, como ellos la llaman, [pero] no lo 
creo separatista». Certament, el catalanis-
me del Sr. Bisbe fou sempre de molt baixa 
intensitat, però negar-lo seria tan injust 

com exagerar-lo. És ben eloqüent una dis-
posició que donà la primavera del 1953, en 
constituir una nova Associació Sacerdotal 
Diocesana d’Estudis i Conferències, per-
què no es descuidés, «además del de la 
lengua patria, el estudio y cultivo de la lengua 
vernácula, necesaria para la predicación y el 
catecismo, sobre todo en determinadas parro-

quias».
La jaculatòria 

«Dolcíssim Cor de 
Jesús, Vós, que l’Es-
glésia amau tant, aju-
dau el Pare Sant» és, 
amb tota seguretat, la 
troballa més preuada 
que féu Mons. 
Bartomeu Pasqual en 
els fèrtils camps de la 
religiositat tradicio-
nal de Menorca. 
«¿Podrá hallarse en 
ninguna parte -es 
demanava el 1942- 
una muestra más pura 
de reverencia y devo-

ción popular a la Santa Sede que la que 
registran las colecciones folklóricas de las 
costumbres del pueblo menorquín? Cuando 
los rústicos labradores tomaban descanso en 
medio de sus faenas, […] elevaban a Dios, y 
repetían hasta tres veces, esa oración: 
“Dolcíssim Cor de Jesús…”. Advertid y admi-
rad, carísimos diocesanos, esa breve oración, 
tan piadosa y tan teológica, en su popular 
sencillez. ¡Hermosa flor espiritual del antiguo 
campo de Menorca!». Amb la seva habitual 
tenacitat, el bisbe Pasqual emprengué una 
veritable campanya de recuperació 
d’aquesta oració papal: se l’indulgencià 
amb 50 dies i fou inclosa, en versió de Mas 
i Serracant, a l’himnari diocesà. El nostre 
Ordinari la presentà al papa Pius XII les 
dues vegades que el visità ad Limina 
Apostolorum -el 1947 i el 1957- i el nunci 
Ildebrando Antoniutti l’utilitzà en el seu 
viatge a Menorca el mes de febrer del 
1957: «ya el primer día de su estancia entre 
nosotros -relatava el cronista diocesà 
Fernando Martí Camps- Mons. Antoniutti 
aprendió y recitó en lengua menorquina la 
antigua y popular jaculatoria por el Papa 
[…], que en medio de la mayor emoción de 
todos repetía invariablemente al final de sus 
alocuciones, y alabó como tesoro de la 
Diócesis y plegaria en que se resume toda la 
fuerza y la ternura de los corazones menor-
quines».

El bisbe Pasqual també va ésser un gran 
promotor de la devoció per la Mare de 
Déu del Toro i treballà de valent per 
embellir el seu Santuari, sobre el qual 
escriví: «si es un centro geográfico de la isla, 
es también un centro espiritual, cuya impor-
tancia, dignidad e influencia creemos [que] se 
debe de cada día más y más acrecentar». El 
maig del 1942, instaurà la benedicció anyal 
dels camps des del Toro, costum que enca-
ra avui perdura. I, en anys successius, efec-
tuà la coronació pontifícia de la nostra 
Patrona (setembre del 1943), beneí el 
monument del Sagrat Cor de Jesús (octu-
bre del 1944) i celebrà la nova consagra-
ció del Santuari (setembre del 1946).
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full que hay un gran deterioro de nuestra casa común.

diversos puntos de vista. 

tierra y de garantizar su fertilidad para las gene-
raciones futuras. 

porque tiene que ver con un proyecto del amor de 
Dios.

Laudato Sii

E L  F O M E N T  D E  L A  R E L I G I O S I TAT

P O P U L A R  M E N O R Q U I N A
Miquel Pons-Portella

en el 50è aniversari de la mort del bisbe Pasqual 

El bisbe Pasqual beneeix els 
camps des del Toro.

Un carrer de Ciutadella en ocasió
de la visita del Nunci.
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Diumenge XVII de Durant l’Anyla paraula

de Déu

Descobrir el tresor del Regne de Déu
objectiu de la nostra vida

evangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del primer llibre dels Reis 
 3, 5. 7-12

 En aquells dies el Senyor s’aparegué a Salomó, 
en un somni durant la nit, en el santuari de 
Gabaon, i li digué: “Digue’m què vols que et 
doni.” Salomó li respongué: “Senyor, Déu meu, 
vós m’heu fet rei a mi, servent vostre, perquè 
ocupàs el trono de David, el meu pare, però 
som encara un jove que no sé conduir la gent, 
i em trob enmig del poble que vós heu elegit, 
un poble que ningú no és capaç de comptar, 
de tan nombrós com és. Feis al vostre servent 
la gràcia de saber escoltar, perquè pugui fer 
justícia al vostre poble i destriar el bé del mal; 
sense això, ¿qui seria capaç de governar 
aquest poble vostre tan considerable?” Al 
Senyor, li agradà que Salomó li hagués dema-
nat això, i li digué: “Ja que no demanes molts 
d’anys de vida, ni riquesa, ni la vida dels teus 
enemics, sinó discerniment per poder escol-
tar i fer justícia, jo et donaré això que dema-

nes: et faré tan prudent i sagaç que ni abans ni 
després de tu ningú no se’t podrà comparar.”

Salm responsorial   118
R: Com estim la vostra llei, Senyor!

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma      8, 28-30
 Germans: Nosaltres sabem que Déu ho dis-
posa tot en bé dels qui l’estimen, dels qui ha 
cridat per decisió seva; perquè ell, que els 
coneixia d’abans que existissin, els destinà a 
ser imatges vives del seu Fill, que ha estat així 
el primer d’una multitud de germans. Ell que 
els havia destinat, els crida, els fa justs i els 
glorifica.

Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu    13, 44-52
 En aquell temps Jesús digué a la gent: “Amb el 
Regne del cel passa com amb un tresor ama-

gat a un camp. L’home que el troba, el deixa 
amagat i, content de la troballa, se’n va a ven-
dre tot el que té i compra aquell camp. També 
passa amb el Regne del cel com amb un 
comerciant que cercava perles fines. El dia 
que en trobà una de molt de preu, anà a ven-
dre tot el que tenia i la comprà. També passa 
amb el Regne del cel com amb aquelles grans 
xerxes que, tirades a l’aigua, arrepleguen de 
tot. Quan són plenes, les treuen a la platja, 
s’asseuen i recullen en covos tot allò que és 
bo, i tiren allò que és dolent. Igualment pas-
sarà a la fi del món: Sortiran els àngels, des-
triaran els dolents d’entre els justs i els tira-
ran al forn encès: allà hi haurà els plors i el 
cruixir de dents. ¿Ho heu entès, a tot això?” 
Li responen: “Sí que ho hem entès.” Ell els 
digué: “Mirau, doncs: Els mestres de la llei que 
es fan deixebles del Regne del cel són aquells 
caps de casa que treuen del seu tresor joies 
modernes i antigues.”

Lectura del primer libro de los Reyes
3, 5. 7-12

En aquellos días, el Señor se apareció de noche 
en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que 
deseas que te dé». Salomón respondió: «Señor 
mi Dios: Tú has hecho rey a tu siervo en lugar de 
David, mi padre, pero yo soy un muchacho joven 
y no sé por donde empezar o terminar. Tu siervo 
está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste,
un pueblo tan numeroso que no se puede contar 
ni calcular. Concede, pues, a tu siervo, un corazón 
atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre 
el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer 
justicia a este pueblo tuyo tan inmenso?». Agradó 
al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo 
Dios: «Por haberme pedido esto y no una vida 
larga o riquezas para ti, por no haberme pedido 
la vida de tus enemigos sino inteligencia para 
atender a la justicia, yo obraré según tu palabra:: 
te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, 

como no lo ha habido antes de ti ni surgiera otro 
igual después de ti».

Salmo responsorial   118
R: ¡Cuánto amo tu ley, Señor!

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos           8, 28-30
Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios 
todo les sirve para el bien: a los cuales ha llamado 
conforme a su designio. Porque a los que había 
conocido de antemano los predestinó a reprodu-
cir la imagen de su Hijo, para que él fuera el pri-
mogénito entre muchos hermanos. Y a los que 
predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; 
a los que justificó, los glorificó. 

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo              13, 44-52
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino 

de los cielos se parece a un tesoro escondido en 
el campo: el que lo encuentra lo vuelve a escon-
der y, lleno de alegría, va a vender todo lo que 
tiene y compra el campo. El reino de los cielos 
se parece también a un comerciante de perlas 
finas, que al encontrar una de gran valor, se va a 
vender todo lo que tiene y la compra. El reino de 
los cielos se parece también a la red que echan 
en el mar y recoge toda clase de peces: cuando 
está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y 
reúnen los buenos en cestos y los malos los 
tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: 
saldrán los ángeles, separarán a los malos de los 
buenos y los echarán al horno encendido. Allí 
será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis 
entendido todo esto?» Ellos le contestaron: «Sí». 
Él les dijo: «Pues bien, un escriba que ese ha 
hecho discípulo del reino de los cielos es como 
un padre de familia que va sacando de su tesoro 
lo nuevo y lo antiguo».

Els cristians ens hauríem de fer una 
pregunta fonamental: ¿Quin lloc 
ocupa, en la meva vida, el Déu de 

Jesucrist? Dic fonamental perquè, el nostre 
Déu, el que ens ha revelat Jesús de Natzaret, 
no vol ser un Déu de segona o fins de regio-
nal, sinó el primer, el campió de primera. Què 
vull dir amb això? Jesús avui ens ho explica 
amb la paràbola del tresor amagat: “Amb el 
Regne del cel passa com amb un tresor amagat 
en un camp: l’home que el troba el torna a ama-
gar i, ple de joia, se’n va a vendre tot el que té i 
compra aquell camp” (Mt 13, 44). Trobar el 
Regne, trobar Déu, en la nostra vida és la 
troballa més gran, superior que se’ns pot ofe-
rir.

Costa molt descobrir aquest tresor, doncs, 
se’ns ofereixen tants miratges que deformen 
la realitat de la realització humana, que sovint 
no arribam a descobrir el vertader tresor: 

Déu. Ens costa tant que fins, sovint, volem 
que Déu sigui el nostre còmplice en la recer-
ca de tresors materials: ser un bon futbolista, 
un gran artista... per tal de guanyar molts 
diners i ser materialment ric. Fins ens volem 
convèncer a nosaltres mateixos de que en ser 
rics faríem molts donatius, i ara som incapa-
ços de moure un dit per treballar per la justí-
cia.

El treball d’un creient que té la vida centra-
da en Déu, és cercar, junt amb els germans i 
germanes, que tot ésser humà pugui viure 
amb dignitat, doncs en qualsevol germà o 
germana, petit o gran, blanc o negre, cristià, 
hinduista, musulmà... hi tenim la imatge de 
Déu, doncs tots hem estat creats a la seva 
imatge i semblança (cfr Gn 1, 26). Per això no 
n’hi ha cap de més digne que un altre, ni legí-
timament més poderós que un altre, tots som 
iguals a la presència de Déu.

L’objectiu de la nostra vida ha de ser des-
cobrir aquest tresor i una vegada descobert 
centrar tots els nostres esforços per posse-
ir-lo. Deia abans que sovint hi ha molts mirat-
ges que ens volen descentrar d’aquest objec-
tiu. Fins i tot n’hi ha de religiosos que ens hem 
anat creant al llarg del nostre caminar i hem 
errat el camí. Sovint donam més importància 
a les coses externes que ens fan pensar que 
allò és més important que res i no ens ado-
nam, que el més important és viure la fe amb 
humilitat, senzillesa i esperit de servei. (cfr Mt 
23, 1-12).

La Taula que ens prepara Jesús és una taula 
senzilla no centrada en la magnificència exter-
na, sinó en l’amor i l’entrega. I Ell se’ns entre-
ga mort en creu i ressuscitat com aliment per 
a treballar, per adquirir el tresor del Regne, el 
Déu que Ell ens ha revelat amb la seva vida, 
mort i resurrecció. 

Cicle A
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En la parroquia de San Antonio 
Abad de Mahón puede contem-
plarse una antigua pintura al óleo 

que representa una imaginativa escena 
sobre la infancia de Jesús. Se trata de la 
Virgen María teniendo sobre su regazo la 
figura del Salvador en su niñez. Junto a la 
madre se ve a su esposo san José, en una 
discreta actitud reverencial; al otro lado, o 
sea a la derecha del espectador y en con-
fiada relación con Jesús destaca el todavía 
niño san Juan el futuro precursor del 
Mesías.

Esta obra pictórica, que por sus carac-
terísticas parece que puede remostarse al 
siglo XVII, ofrece una temática bastante 
común de ese tiempo, pero la combina-
ción de las personas representadas resulta 
un tanto novedosa. Son, en efecto, nume-
rosas la representaciones de La Virgen con 
el Niño Jesús y el pequeño Juan, como es 

el caso del famoso cuadro de Rafael cono-
cido como «la Virgen de la silla» (1513-
1514), También es muy famosa la obra lla-
mada «los niños de la concha» por razón 
de la que tiene en su mano el fututo 
Batista, cuyo autor es Murillo (1670). La 
presencia de sata Ana en tales escenas es 
también frecuente, mientas que lo es 
mucho menos la de san José, aunque tiene 
unos notables precedente en el cuadro 
llamado «la Virgen de la rosa» de Rafael 
(1517) y en una pintura de Andrea 
Schiavone datada en 1552.   

Tiene profundo sentido la presencia 
de dan José, teniendo en cuenta que en los 
evangelios es rotunda la afirmación de la 
virginidad de María. Ella por razón de su 
verdadero matrimonio con José no dudó 
en dirigirse a Jesús al encontrarle en el 
templo diciéndole: Mira que tu padre y yo te 
buscábamos angustiados (Lc 2,48).

El passat 10 de juliol, el poble des 
Migjorn Gran va celebrar els 
actes que són tradicionals en la 

festivitat de Sant Cristòfol des Sant. 
Una jornada que va començar el matí 
amb la diana de la Banda de Cornetes 
i Tambors, i que va acabar el capves-
pre amb la tradicional processó i la 
benedicció de vehicles davant l’Esglé-
sia. 
A la parròquia es va celebrar el matí 
la missa solemne en honor a Sant 
Cristòfol, presidida pel bisbe Francesc 
i concelebrada per un bon grup de 
preveres, antics rectors, fills del poble i de 
l’arxiprestat. El bisbe, en la seva homilia 
animà els assistents a ser persones que aju-

dem els altres a acostar-se a Jesús, com ho 
féu sant Cristòfol.
El capvespre, al carrer Major, hi va haver 
l’habitual exposició de vehicles antics, men-

tre que al Pla de l’Església començava 
la processó amb la imatge del sant i 
la Banda de Música des Migjorn. Un 
acte que va comptar amb la presèn-
cia del bisbe de Menorca, Francesc 
Conesa, el rector de la parròquia Mn. 
Joan Camps, així com els preveres 
Cristòfol Vidal, Llorenç Sales i 
Francesc Triay. Un recorregut que va 
transcórrer, entre d’altres, pel carrer 
que duu el nom del patró del poble. 
Seguidament, una llarga filera de cot-
xes, uns d’època, molt antics, d’altres 
clàssics com els mítics 600, i d’altres 

més moderns. I també hi van desfilar motos, 
d’avui i d’ahir, i algunes bicicletes conduïdes 
per fillets.

Es Migjorn Gran celebra sant Cristòfol

La Sagrada Familia

pintura religiosa en Menorca  (6)

Guillermo Pons Pons

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 1a Setmana: 
Dg.30, XVII de Durant l’Any: 1R 3, 5. 
7-12 / Sal 118 / Rm 8, 28-30 / Mt 13, 44-52.

Dl. 31, Sant Ignasi de Loiola, prevere 
(MO): Ex 32, 15-24. 30-34 / Sal 105 / Mt 13, 
31-35.

Dt. 1, Sant Alfons Maria de Liguori, 

bisbe i doctor de l’Església (MO): Ex 33, 
7-11, 34, 5b-9. 28 / Sal 102 / Mt 13, 36-43.

Dc. 2, Fèria: Ex 34, 29-35 / Sal 98 / Jo 11, 
19-24 o bé: Lc 10, 38-42.

Dj. 3, Fèria: Ex 40, 14-19. 32-36 / Sal 83 / Mt 
13, 47-53.

Dv.4, Sant Joan Maria Vianney, prevere 
(MO): Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27.34b-37 / Sal 80 
/ Mt 13,54-58.

Ds. 5, Fèria: Lv 25, 1. 8-17 / Sal 66 / Mt 14, 
1-12.

Dg. 6, La Transfiguració del Senyor (F): 
Dn 7, 9-10. 13-14 / Sal 96 / 2Pe 1, 16-19 / Mt 
17, 1-9. 

 
 Professió temporal

La germana Amparo Corea López, 
farà els vots temporals com a 
Concepcionista Franciscana, del 
convent de Maó. Diumenge 6 
d’agost, a les 9 h, en l’Eucaristia 
presidida pel Bisbe Francesc.

 Pregària Missionera
Al Santuari de la Mare de Déu 
del Toro, dimecres dia 9 d’agost a 
les 20 hores.
Informació d’autobusos desde 
Ciutadella a  971 38 03 43 de 9 a 
13 h.a
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La segona dominació britànica

Pel tractat de París, que posava fi a 
la Guerra dels Set Anys, Menorca 
va ser restituïda a Anglaterra en els 

termes que França se n’havia apoderat el 
1756. El 3 de juny de 1763 arribà el co-
ronel James Johnston com a nou tinent 
governador, el qual decidí segrestar nova-
ment els delmes del bisbe i del capítol de 
Mallorca. Alhora, exigí als jurats de les di-
verses universitats la més absoluta obedi-
ència a les seves ordres, requerí una llista 
nominal completa de tots els eclesiàstics 
de l’illa i ordenà que no fos admesa cap 
persona al clergat regular o secular sense 
la seva autorització personal. 
No cal dir que les decisions preses pel ti-
nent governador van ser mal rebudes per 
les autoritats menorquines, que es mobi-
litzaren tot d’una, i aprofitant que havia 
fet escala a Menorca de camí cap a Itàlia 
el germà del monarca britànic, el duc de 
York, li presentaren un extens memorial 
de greuges perquè el lliurés al sobirà. En 
aquest li pregaven que restituís els privi-
legis de l’illa, tant civils com eclesiàstics, 
confirmats pel tractat d’Utrecht. 
Les gestions dels jurats i les pressions di-
plomàtiques d’Espanya tingueren efecte i 
Jordi III va reconèixer que el tractat de 
París no implicava -com havia interpretat 
el tinent governador-, fer tabula rasa del 
sistema institucional i jurídic vigent a l’illa, 
perquè es limitava a restituir Menorca a la 

Gran Bretanya en el mateix estat en què 
els francesos l’havien trobada el 1856. 
Johnston va obrir també un altre front re-
ligiós amb la confiscació d’alguns temples. 
El vicari general, Gabriel Roig Cardona, 
protestà pel que considerava una vulne-
ració dels privilegis eclesiàstics, i Edward 
Clarke, governador interí mentre Johns-
ton era a Londres, acabà per accedir i 
tornà l’església del Roser de Ciutadella al 
vicari general després de retirar els senti-
nelles que la custodiaven. Això succeïa el 
15 d’agost de 1764. Aquell mateix dia, per 
la tarda, s’hi cantava un tedèum d’acció de 
gràcies per la recuperació.
Però un cop Johnston va tornar d’An-
glaterra, l’estiu de 1765, intentà posar en 
execució els articles referents a l’admi-
nistració religiosa promulgats pel Privy 
Council l’any 1753, en temps del gover-
nador Blakeney (transsumpte dels que 
havia volgut imposar Kane el 1714 i el 
1721). Johnston considerava erròniament 
que durant els anys d’ocupació francesa 
el clergat regular i secular de l’illa havia 
augmentat de manera sensible, per la qual 
cosa, a més de reiterar que no s’admetes-
sin nous professos, proposà l’expulsió de 
tots els clergues que no tinguessin bene-
ficis per al seu manteniment, a menys que 
se secularitzessin. Més tard, el 1767, pro-
posà al secretari d’Estat, Mr. Shelburne, la 
necessitat d’expulsar tots els religiosos 

turbulents (sobretot els franciscans). De 
fet, Johnston creia que el clergat secular 
era suficient per atendre les necessitats 
espirituals dels menorquins. Els convents, 
doncs, podrien ser recaptats i dedicats a 

d’un bisbat per a l’illa, independent del de 
Mallorca. 
Johnston recuperava així els vells plans de 
Kane i Carpenter amb l’argument que un 
bisbat independent evitaria que el clergat 
menorquí pogués continuar rebent or-
dres del bisbe de Mallorca per mitjà del 
vicari general (bisbe –recordem-ho- so-
bre el qual no tenia cap mena de jurisdic-
ció, ja que Mallorca era espanyola). També 

considerava perniciosa la dependència 
dels ordes religiosos establerts a Menor-
ca de les seves províncies respectives, per 
la qual cosa s’enfrontà als priors dels con-
vents en prohibir-los la sortida per acudir 
als capítols provincials.
Tot això generà durs enfrontaments en-
tre el tinent governador i les autoritats. 
El vicari general Gabriel Roig convocà 
aleshores la Junta d’Eclesiàstics, i ho va 
fer sense comptar amb l’autorització 
del tinent governador, fet que enfurismà 
Johnston, que respongué amb la destitu-
ció de Roig. Tanmateix, l’actuació conjunta 
de tots els eclesiàstics va fer que el Privy 
Council de Londres acordés reprimir el 
governador Johnston, al qual obligà que 
no posés cap impediment als eclesiàstics 
en l’exercici del seu ministeri, sempre que 
actuessin com ho havien fet fins a 1756, ni 
posés tampoc cap obstacle al gaudi dels 
seus drets i privilegis, sempre que no fos-
sin contraris a la Corona.
Curiosament, les autoritats eclesiàstiques 
menorquines -sempre tan crítiques amb 
Johnston- trobaren encertada la deci-
sió d’aquest quan, l’any 1766, denegà a 
la comunitat jueva de Maó el permís per 
construir una sinagoga al carrer de Gràcia 
d’aquella ciutat.
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