
«E
s evidente, carísimos diocesanos, 
que la obra restauradora en 
nuestras iglesias no puede limi-

tarse a su material edificación y ornato», escri-
ví Mons. Bartomeu Pasqual i Marroig el mes 
d’agost del 1944, «sino que, encaminada toda 
a una finalidad sobrenatural, ha de atender 
primordialmente a la sagrada Liturgia para que 
ésta se desenvuelva con la dignidad y plenitud 
que corresponde y alcance mayor eficacia de 
santificación revelando su espiritual nobleza, 
educadora de todos los órdenes sociales con-
gregados dentro el templo del Señor».

Aquest fragment, tot i la seva brevetat, 
deixa perfectament clares les idees del Sr. 
Bisbe sobre la importància que havia de 
tenir la litúrgia en l’Església menorquina, que 
ell fou cridat a restaurar.

Així, en el marc del seu programa episco-
pal més primerenc, emprengué la tasca 
d’erigir la Capella Davídica de la Catedral 
de Menorca (carta pastoral de 16 d’agost 
del 1944), que avui —73 anys després— 
s’ha convertit, ben merescudament, en una 
de les institucions musicals més prestigioses 
de l’illa. Segons el projecte del bisbe 
Bartomeu Pasqual, aquesta Capella fou 
constituïda «para que, sin menoscabo del 
canto gregoriano del Clero y del pueblo, antes 
bien para alternancia o complemento del 
mismo, interprete en las mayores solemnidades 

la música clásica polifónica de los antiguos y 
principales maestros […] y la de los modernos 
más acreditados y que se ajustan a las reglas 
de la Liturgia y del arte sacro». L’«emblema» 
de la nova Capella, però, hauria de ser el 
Llibre dels Salms del rei David, amb un pro-

pòsit ben precís: 
«cuando en nuestros 
tiempos se nota feliz-
mente un general acer-
camiento del pueblo 
más devoto a la Liturgia, 
¿por qué los salmos, 
que en Israel y en los 
primeros siglos cristia-
nos fueron de uso popu-
lar, no lo han de ser 
también ahora, con las 
fáciles fórmulas 
salmódicas del canto 
gregoriano en boca de 
la comunidad de fieles 

dentro de nuestras iglesias?».
Pocs anys més tard, la primavera del 

1952, Mons. Bartomeu Pasqual implantà a la 
nostra Diòcesi un nou gest litúrgic que avui 
s’ha fet absolutament habitual: l’òscul de la 
pau. «La práctica litúrgica de darse la paz a los 
fieles y transmitírsela ellos entre sí», emprant 
la terminologia de l’època, s’efectuà per 
primera vegada a la Catedral el diumenge 1 
de juny del 1952, durant la Missa de 
Pentecosta. Dies abans, com tenia per cos-
tum, el bisbe Pasqual publicà una extensa 
carta pastoral per explicar als diocesans el 
sentit d’aquesta novetat: «la amplitud inmen-
sa de esta paz ofrecida por Dios —concloïa 
aquell document— convida a que no parezca 
restringida, sino que sea ampliada para todos, 
clero y pueblo, la participación en la amable 
ceremonia de la paz; lo cual, establecido aquí 
en estas circunstancias, será un memorial 
perenne del Congreso Eucarístico Internacional 
de Barcelona». Certament, aquells mateixos 
dies, s’estava celebrant aquest gran esdeve-
niment religiós que comptà amb una nodri-
da participació menorquina: tres capitulars, 
tretze sacerdots i uns quants centenars de 
peregrins. I fins i tot un seminarista de la 
nostra illa, el ciutadellenc Josep Mascaró 
Pons, fou ordenat de capellà a la Missa cele-
brada a Montjuïc dia 31 de maig.

Tal vegada influït per l’experiència barce-
lonina, el bisbe Pasqual promogué l’organit-
zació del Congrés Eucarístic Diocesà del 
1959 —l’únic que s’ha celebrat, fins avui, als 
nostres verals. La principal missió d’aquest 
Congrés havia de ser —segons les paraules 
emprades pel mateix Bisbe de Menorca en 
anunciar-lo— «organizar de manera unifor-
me, general y perfecta, la participación litúrgica 
interna y externa de los fieles de cada parro-
quia en la Santa Misa […]. Convenzámonos de 
que sin esto la generalidad del pueblo cristiano 
seguirá en sus tibiezas y decaimientos e incons-
ciencias; mas si bien lo logramos […] la vida 
cristiana quedará simplificada y ordenada a su 
centro, profundamente arraigada, y con rica 
savia florecientes todas las ramas y formas de 
la piedad auténtica».

dominical
Església de Menorca

Número 1836 - Any XXXVI - 13 agost 2017

full se sientan más humanos que otros. 

cuyos frutos deben beneficiar a todos. 

cuestión de fidelidad al Creador. 

misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo 
bien. 

Laudato Sii

E N S E N YA M E N T S  L I T Ú R G I C S
D E L  B I S B E  PA S Q UA L

Miquel Pons-Portella

en el 50è aniversari de la mort del bisbe Pasqual 

Portapau dissenyat per
Francesc Hernández Móra (1952)

Processó eucarística al pati
de Cal Bisbe.
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Diumenge XIX de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Ja pots venirevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del primer llibre dels Reis   
19, 9a. 11-13a

 
Salm responsorial   84
R: Senyor, feis-nos veure el vostre 
amor i donau-nos la vostra salvació.
 
Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma   9,1-5
 Germans: Vos assegur per Crist que dic 
la veritat, i no mentida; la meva conscièn-
cia, guiada per l’Esperit Sant, n’és també 
testimoni: Sent una gran tristesa i un 
dolor constant al fons del cor: tant de bo 
fos jo proscrit del Crist, en lloc dels 
meus germans, el poble del meu llinatge. 
Com a israelites, és d’ells la gràcia de fill, 
la glòria de la presència de Déu, les alian-

ces, la Llei, el culte, i les promeses; són 
d’ells també els patriarques, i finalment, 
com a home, ha sortit d’ells el Crist, que 
és Déu per damunt tot. Sigui beneït per 
sempre. Amén.

Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu   14, 22-33
En aquells dies, quan la gent hagué men-
jat, Jesús obligà els seus deixebles a pujar 
totd’una a la barca i avançar-se-li cap a 
l’altra riba, mentre ell deia adéu a la gent. 
Després, pujà tot sol a la muntanya per 
pregar. Al vespre encara era allà tot sol. 
La barca ja s’havia allunyat bon tros de 
terra, però les ones la destorbaven 
d’avançar, perquè el vent era contrari. 
Passades les tres de la matinada, Jesús hi 

anà caminant damunt l’aigua. Quan els 
deixebles el van veure, es retgiraren, 
pensant que era un fantasma, i cridaren 
de por. Però Jesús els digué totd’una: 
“No tingueu por, que som jo.” Pere li 
digué: “Senyor, si sou vós, manau-me que 
véngui caminant damunt l’aigua.” Jesús 
constestà: “Ja pots venir.” Pere baixà de 
la barca, es posà a caminar damunt 
l’aigua i anà on era Jesús. Però en tèmer-
se’n del vent que feia, s’acovardí i 
començà a enfonsar-se. Llavors cridà: 
“Senyor, salvau-me.” A l’instant Jesús li 
donà sa mà i li digué: “Quina poca fe! 
¿Per què dubtaves?” I quan hagueren 
pujat a la barca, el vent amainà. Els qui 
eren a la barca es prosternaren i deien: 
“Realment sou Fill de Déu.”

Lectura del primer libro de los Reyes 
19, 9a. 11-13a

En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el 
Horeb, el monte de Dios, se introdujo en 
la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra 
del Señor, que le dijo: «Sal y permanece de 
pie en el monte ante el Señor». Entonces 
pasó el Señor y hubo un huracán tan vio-
lento que hendía las montañas y quebraba 
las rocas ante del Señor, aunque en el 
huracán no estaba el Señor. Después del 
huracán, un terremoto, pero en el terre-
moto no estaba el Señor. Después del 
terremoto fuego, pero en el fuego tampo-
co estaba el Señor. Después del fuego, el 
susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, 
cubrió su rostro con el manto, salió y se 
mantuvo en pie a la entrada de la cueva.

Salmo responsorial    84
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos        9, 1-5

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo              14, 22-33
Después de que la gente se hubo saciado, 
Jesús apremió a sus discípulos a que subie-
ran a la barca y se le adelantaran a la otra 
orilla, mientras él despedía a la gente. Y, 
después de despedir a la gente, subió al 
monte a solas para orar. Llegada la noche, 
estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba 
ya muy lejos de tierra, sacudida por las 
olas, porque el viento era contrario. A la 

cuarta vela de la noche se les acercó Jesús 
andando sobre el agua. Los discípulos, 
viéndole andar sobre el agua, se asustaron 
y gritaron de miedo, diciendo que era un 
fantasma. Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, 
soy yo, no tengáis miedo!». Pedro le con-
testó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti 
andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». 
Pedro bajó de la barca y echó a andar 
sobre el agua acercándose a Jesús; pero, al 
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, 
empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálva-
me». Enseguida Jesús extendió la mano, lo 
agarró y le dijo: «¡Hombre de poca fe! ¿Por 
qué has dudado?». En cuanto subieron a la 
barca, amainó el viento. Los de la barca se 
postraron ante él, diciendo: «Realmente 
eres Hijo de Dios».

Les proves són una constant de la 
vida i també les opcions. Per això és 
molt important saber que en les 

proves es va forjant el nostre caràcter i es 
templa, madura, la nostra fe. Jesús no vol 
uns deixebles que visquin en una auto-
contemplació, sinó missioners, enviats a 
portar la bona nova del Regne de Déu, diu 
el Papa Francesc: “L’alegria de l’Evangeli és 
aquesta que res ni ningú ens podrà prendre 
(cf. Jn 16,22). Els mals del nostre món -i els de 
l’Església- no haurien de ser excuses per redu-
ir la nostra entrega i el nostre fervor. Mirem-los 
com desafiaments per créixer. A més, la mira-
da creient és capaç de reconèixer la llum que 
sempre vessa l’Esperit Sant enmig de la foscor, 
sense oblidar que «on va abundar el pecat 
sobreabunda la gràcia» (Rm 5,20).”. (EG 84).

En enviar Jesús els deixebles a l’altra riba, 
ja sap que els envia a terra de pagans, on 

trobaran dificultats per a l’anunci de la 
bona nova del Regne. Podem dir que la 
barca i el vent contrari per fer avant cap a 
l’altra riba, és com una paràbola de la reali-
tat de la nostra societat i la tasca de l’anun-
ci: La barca és l’Església que intenta fer 
avant per donar a conèixer com Déu ens 
estima, però es troba amb el vent contrari, 
tots portam a dintre: l’egoisme, l’enveja, 
l’odi..., i a la vegada també troba l’amor que 
Déu mateix ha depositat en cada un de 
nosaltres. El camí vers el Regne de Déu és 
el que hem d’anar fent cada dia superant 
tots els entrebanc interns i externs.

Tota la problemàtica que podem anar 
trobant en el camí de la fe i la missió que 
el Senyor ens encomana, la podem superar 
gràcies a que Jesús no s’allunya de nosal-
tres, la seva pregària, el seu estar a la 
dreta del Pare ens manifesta la seva victò-

ria i ens empeny per la força de l’Esperit 
Sant, a que nosaltres tinguem constant-
ment la força de mantenir una Església en 
sortida, missionera, per fer realitat l’objec-
tiu de la seva encarnació, la realització del 
Regne de Déu i la salvació de la humanitat.

Enmig de les dificultats que vivim podem 
caminar amb tota confiança cap a Jesús qui 
ens diu: “Vine” (Mt 14, 29), segurs de que 
si en un moment donat dubtam, tronto-
llam i ens anam enfonsant, sols dient:  
“Senyor, salva’m!, ens dirà com a Pere: 
-Home de poca fe! Per què has dubtat?” (Mt 
14, 30-31). No dubtem i tinguem fe en Ell 
qui ens estima, ens agafa de la mà i ens 
salva.

Per unir-nos al seu projecte vivent en la 
humanitat ens convida una vegada més i 
se’ns fa Ell mateix l’aliment que ens enfor-
teix i ens fa viure en comunió.

Cicle A



Full Dominical Pàgina 3

En el monasterio de las monjas 
de la Inmaculada Concepción, 
que fue fundado en Mahón en 

1623, se conserva una hermosa tabla 
con artística pintura de san Isidro arro-
dillado en medio del campo y rezando 
piadosamente. Frente a él a cierta dis-
tancia se ve una pequeña iglesia 
con la puerta abierta. En el 
suelo aparece una rústica 
cruz formada al parecer 
por dos maderos del 
campo, mientras que a 
espalda del santo apa-
rece un ángel labran-
do con un arado que 
arrastran dos bueyes. 
Esta escena alude a un 
relato sobre la vida 
del santo  en que se 
dice que habiendo 
sido acusado el humil-

de labrador de abandonar su trabajo 
para dedicarse a la oración, quienes le 
estaban censurando fueron testigos de 
esa manifestación del celo en defensa de 
ese campesino mozárabe que labraba en 
las cercanías de la villa de Madrid. 

La escena representada obedece a 
que, según la tradición conservada en 
este monasterio cuando se lo estaba 
construyendo se iba excavando un pozo, 
pero no se conseguía dar con una 
corriente subterránea del líquido ele-
mento, entonces las monjas acudieron a 

la intercesión de San Isidro, recién 
canonizado, y de pronto se 
halló la ansiada vena de 

agua de la que se ha ser-
vido la comunidad 
hasta tiempos recien-
tes. En unos gozos que 
se han ido cantando 
en la fiesta del santo se 
le implora con estos 
versos: Puix que sempre 
sou estat / de pagesos 
gran honor / domau·nos 
aigua de gracia / Sant 
Isidro llaurador.

Els passats 15 i 16 de juliol va ser un 
cap de setmana molt mariner. Les 
aigües del port de Maó, el dissabte, es 

van omplir d’embarcacions que, fidels a la 
tradició, no van voler perdre la commemo-
ració de la Mare de Déu del Carme, patrona 
dels mariners. Els actes es van iniciar cap a 
les set de la tarda amb una missa a la capella 
de l’Estació Naval per, a continuació, donar 
sortida a la processó marinera amb la imat-
ge de la Mare de Déu.
La marxa, organitzada pel Club Marítim de 
Maó, es va prolongar una mica més d’una 
hora i va recórrer el port de Maó fins a 
l’altura del Llatzeret. Es van sumar embarca-
cions de totes les eslores, barques de pesca 
i d’esbarjo engalanades per a l’ocasió. Ja de 
retorn va tenir lloc el cant de la Salve 

Marinera davant de l’Illa del Rei.
Els ports de Ciutadella i Fornells es van unir 
el diumenge per unes hores amb la celebra-
ció simultània dels actes d’homenatge 
també, a la Mare de Déu del Carme. A la 
ciutat de Ponent, els actes d’homenatge es 
van iniciar amb una missa a l’església de Sant 
Miquel en record dels pescadors morts per, 
a continuació, sortir en processó amb la 
imatge de la Verge que viatjava a bord de la 
“Rosa Santa I“ fins a la bocana del port. 
També es van engalanar les barques, seguint 
la tradició, a la badia de Fornells, on tot i el 
vent, la processó marinera va complir la 
seva comesa fins dipositar al mar la corona 
de flors en record dels pescadors desapare-
guts. Prèviament es va oficiar la missa en 
honor a la patrona.

Festa del Carme

San Isidro labrador

pintura religiosa en Menorca  (8)

Guillermo Pons Pons

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 3a Setmana: 

Dg.13, XIX de Durant l’Any: 1R 19, 9a. 11-13a / Sal 84 
/ Rm 9, 1-5 / Mt 14, 22-23.

Dl. 14, Sant Maximilià M. Kolbe, prevere i màrtir 
(MO): Dt 10, 12-22 / Sal 147 /Mt 17, 21-26.

Dt. 15, Assumpció de la Verge Maria (S): Ap 11, 19a; 12, 

1. 3-6a. 10ab / Sal 44 / 1C 15, 20-27a / Lc 1, 39-56.

Dc. 16, Fèria: Dt 34, 1-12 / Sal 65 / Mt 18, 15-20.

Dj. 17, Fèria: Jos 3, 7-10a. 11. 13-17 / Sal 113 A / Mt 18, 
21-29, 1.

Dv.18, Fèria: Jos 24, 1-13 / Sal 135 / Mt 19, 3-12.

Ds. 19, Fèria: Jos 24, 14-29 / Sal 15 / Mt 19, 13-15.

Dg. 20, XX de Durant l’Any: Is 56, 1. 6-7 / Sal 66 / Rm 
11, 13-15. 29-32 / Mt 15, 21-28.

Festa a Sant Joan de Missa

Divendres dia 25 d’agost es celebrarà la festa del martiri de sant Joan a l’Ermita de Sant Joan de Missa: 20 h. Missa, presidi-
da per Mons. Sebastià Taltavull. A continuació festa popular i venda de menjars.

Es posa un bus que sortirà a les 19 h de la Pl. des Pins, per tornar a les 22’30 h. Apuntar-se a la Parròquia de sant 
Francesc, abans de dimecres 23.
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L’arribada de «las Armas Cathólicas del Rey de España» el 1781

El 19 d’Agost de 1781 desembar-
caven a la Cala Mesquida, a pocs 
quilometres de Maó, els exèrcits 

espanyols sota el comandament del duc 
de Crillon, que va ser rebut pels jurats a 
l’entrada de la ciutat com un vertader sal-
vador. En definitiva, com el representant 
de «l’únic i natural sobirà de Menorca», 
en paraules de l’historiador Riudavets. La 
mateixa rebuda van tenir les tropes quan, 
uns dies més tard, arribaren a Ciutadella. 
L’Església menorquina, representada pel 
bisbe de Mallorca, Pedro Rubio Benedic-
to, mostrarà ben aviat la seva gran joia per 
la conquesta de l’illa, i ho farà en una carta 
que dirigirà al comte de Floridablanca, on 
manifesta el seu agraïment per una acció 
militar que retorna els menorquins a la 
sobirania d’Espanya i permet que l’illa si-
gui netejada dels errors i les sectes que 

econòmic donant al monarca el fruit dels 
delmes que li corresponien (però que la 
mitra no havia percebut des que Richard 
Kane els va segrestar el 1714, amb el pa-
rèntesi de la dominació francesa).
Amos novament els espanyols de l’illa de 
Menorca, una de les primeres disposicions 
que va prendre Crillon va ser d’expulsar 
els grecs i els jueus que hi habitaven, alho-
ra que va confiscar les seves propietats, ja 
que pertanyien a una religió «intolerable 

según el rito de la Iglesia Católica». Justi-
ficava aquesta mesura afirmant que el rei 
volia impedir que als seus territoris hi ha-
gués hebreus, moros o gent d’altres con-
fessions que «se separen de la comunidad 
y creencia de nuestra Santa Madre Iglesia 
Católica».
La conquesta no quedà, però, tancada de-
finitivament fins al 19 de febrer de 1782 
quan els britànics van rendir el castell de 
Sant Felip. Uns dies abans, el duc de Cri-
llon rebia ordres del Consejo de Castilla 
(màxima institució del regne després del 
Rei) perquè organitzés una Junta de Go-
vern presidida per ell mateix i integrada 
pel ministre de la Reial Hisenda de l’expe-
dició militar, Pedro López de Lerena; per 
l’auditor, Juan Bautista de San Martín; pel 
tinent vicari de l’exèrcit, Dionisio Muñoz 
Nadales; i per l’oficial que designés el duc.  
A la Junta s’hi van incorporar també el 
comte de Cifuentes i Benigno Panigo. 
Quedà constituïda a Maó el 9 de març 
de 1782.
A la segona reunió d’aquest òrgan de go-
vern, que va tenir lloc el 14 de març de 
1782, es van prendre decisions en tots els 
camps. I en matèria de religió, es va creure 
imprescindible fer un estudi dels costums 
morals del poble, de l’estat i la discipli-
na dels preveres i religiosos, i també de 
quina era l’observança del Dret canònic 
després del llargs anys de domini britànic. 
Temorosos els espanyols de trobar-se a 
l’illa una pràctica de la religió viciada i mal-
mesa, els calia detectar quin era l’estat ac-
tual d’aquesta matèria «para instruir a nu-
estro soberano», ja que «S.M., como vice 
Dios y Dueño de su casa –paraules que no 
necessiten cap més explicació per detec-
tar el regalisme superlatiu de la casa de 
Borbó-, no ha de permitir que dentro de 
ella se falte a los divinos mandamientos, ni 
a cosa alguna que pertenezca al obsequio 
u honor de Dios».
Pere Riudavets –sens dubte el principal 
historiador del segle XIX a Menorca-, 
avalúa les reformes que imposaren els 
espanyols en consolidar la conquesta de 
1781, i ho fa molt críticament, ja que, diu, 

«sus innovaciones [no dejaron de afectar] 
a un pueblo amamantado con la libertad 
religiosa protegida por una nación culta, 
cual la inglesa, que tan a menudo se cita 
como modelo. A la posesión de los de-
rechos individuales de que gozaban, y que 
actualmente es el caballo de batalla entre 
nuestros hombres políticos, siguió una 
completa reacción». I dit això es refereix 
a la vinguda dels missioners que envià el 
bisbe Rubio Benedicto amb unes paraules 
duríssimes: «En julio de 1782 llegaban a 
Mahón (…) algunos misioneros encarga-
dos de la misión apostólica, como si se 
tratara de catequizar un pueblo salvaje, 
y en Marzo del año siguiente, un repre-
sentante del Tribunal de la Inquisición, 
consecuencia natural de la abolición de la 
libertad de cultos, que quedó suprimida 
al pisar la isla el Duque de Crillon (…), 
y de seguida se expulsaron los griegos y 
judíos, sin ninguna clase de miramientos 
a su arraigado comercio (…) ¿Cómo no 
debía echar de menos la generación pa-
sada aquella libertad individual que goza-
ba al amparo del gobierno inglés, sin más 
restricciones que el respeto debido a la 
moral pública?»
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L’Església de Menorcaal l larg del segle XVIII Josep M. Quintana

Duc de
Crillon

Pere Riudavets i Tudurí (1804-1881)
Capità de navili i cronista de Menorca


