
La memòria dels preveres menor-
quins assassinats in odium fidei 
durant l’any 1936 va estar molt 

present com a mínim en els primers com-
passos del pontificat de Mons. Bartomeu 
Pasqual i Marroig, que el 1944, per exem-
ple, escrivia: «si la sangre de los mártires 
[…] es semilla de los cristianos, ¡la sangre de 
tantos sacerdotes mártires aquí derramada 
sea semilla de vocaciones sacerdotales!». En 
aquest sentit, el Sr. Bisbe va mostrar sem-
pre una especial consideració pel beat 
Joan Huguet Cardona, per tractar-se de la 
«primera víctima de la revolución impía en 
Menorca». Així, dia 23 de juliol del 1945, el 
bisbe Pasqual assistí al solemne funeral 
celebrat a la Parròquia de Sant Bartomeu 
de Ferreries en ocasió del 9è aniversari 
del seu martiri, al qual també participà la 
seva família, les autoritats locals, represen-
tants del Seminari i una multitud de fidels. 
«Seguidamente —llegim a la corresponent 
crònica diocesana— [el Obispo] bendice la 
obra de reforma de las Casas Consistoriales, 
en cuya planta baja se descubre una lápida 
conmemorativa del martirio del Rdo. Sr. 
Huguet».

Així les coses, dia 11 de maig del 1953, 
en una sessió pública tinguda a l’oratori de 
Cal Bisbe, s’inicià el procés diocesà de 
beatificació de Joan Huguet. El propi bisbe 

Pasqual presidí el tribu-
nal, del qual també en 
formaven part un jutge 
delegat (el seu fidel vica-
ri general Mateu Bosch) 
i diversos jutges adjunts. 
La causa, en les seves 
diverses fases, s’instruí 
per espai de gairebé un 
any fins que, dia 21 
d’abril del 1954, es donà 
per acabada i s’acordà 
l’enviament de tota la 
documentació a la Santa 
Seu. «Demos gracias a 
Dios por este primer paso 
—escriuria en aquella 
ocasió Mons. Bartomeu 
Pasqual— y sigamos orando y esperando 
podamos dentro pocos años venerar al Siervo 
de Dios que sería el primer hijo de Menorca 
levantado al honor de los altares».

El Sr. Bisbe seguí amb gran atenció totes 
les vicissituds d’aquest complex procés 
vaticà. Així, en la seva visita ad Limina 
Apostolorum de juliol del 1957, «acudimos 
—explica ell mateix— a la Sagrada 
Congregación de Ritos, cuyo Prefecto es el 
Emmo. Señor Cardenal Cicognani, Ponente de 
la Causa de nuestro Siervo de Dios, Juan 
Huguet Cardona, interesándonos por su rápi-

do curso». En aquella 
mateixa ocasió, el 
bisbe Pasqual també 
tindria oportunitat 
de parlar-li al propi 
Pius XII de la causa 
del prevere menor-
quí, «cuyo martirio 
brevemente le relata-
mos, pidiéndole la 
pronta canonización, 
que es vivísimo deseo 
del Prelado, del Clero y 
de todo el pueblo 
menorquín».

Dia 24 de maig del 
1958, la Congregació 

romana obrí la part del procés que li cor-
responia tramitar. I tres anys després, el 
1961, en ocasió del 25è aniversari de la 
seva elecció episcopal, el bisbe Pasqual 
encara definí el màrtir Joan Huguet 
Cardona com «el más claro, breve y vibrante 
caso de confesión valiente del nombre de 
Cristo Rey». Però és sabut que, poc temps 
després, durant el pontificat del beat Pau 
VI, fou interrompuda la continuació de 
tots els processos de beatificació relatius 
a màrtirs del moviment anticlerical de la 
Guerra Civil espanyola.

És interessant ressaltar, de totes mane-
res, que quan es reobrí definitivament la 
beatificació de Joan Huguet Cardona, a 
finals de la dècada del 1990, la Congregació 
per a les Causes dels Sants declarà vàlides 
totes les actuacions practicades quatre 
dècades abans a la Diòcesi de Menorca, la 
qual cosa dóna fe de la serietat amb què 
fou escomesa aquesta labor per part del 

la Cúria. De fet, un autor tan autoritzat en 
aquest àmbit com el Sr. Guillermo Pons ha 
recordat en dates recents com el Mons. 
Bartomeu Pasqual «había pensado que des-
pués de este protomártir menorquín, pudiera 
emprenderse la causa de beatificación de los 
demás sacerdotes inmolados por la fe en la 
misma persecución religiosa».
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full vale al avance de la humanidad y de la historia.

urgencia de avanzar en una valiente revolución 
cultural. 

peculiar para el ser humano por encima de las 
demás criaturas. 

Laudato Sii

E L  B E AT  J OA N  H U G U E T  I  E L S  A LT R E S
M À RT I R S  D E  L A  G U E R R A  C I V I L

Miquel Pons-Portella

en el 50è aniversari de la mort del bisbe Pasqual 

El bisbe Pasqual signe la introducció de la causa
de beatificació del màrtir Joan Huguet (1953)

El Nunci Antoniutti i el bisbe Pasqual visiten
la tomba del beat Joan Huguet (1957)
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Diumenge XXI de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Vosaltres qui deis que som?evangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del Profeta Isaïes
   22, 19-23

 El Senyor diu a Sobna, cap del palau del rei: 
“Et faré caure del pedestal, et derrocaré del 
lloc que ocupes. Aquell dia cridaré el meu 
servent,  Eljaquim, fill d’Helquies, el vestiré 
amb la roba que portes, li posaré l’autoritat 
que tens, i serà un pare per als habitants de 
Jerusalem i per als homes de Judà. Li posaré 
a l’espatla la clau del palau de David: quan ell 
haurà obert, ningú tancarà, i quan haurà tan-
cat, ningú podrà obrir. El fixaré com un clau 
en un indret segur, i serà un trono gloriós 
per a la família de son pare.”

Salm responsorial   137
R: El vostre amor perdura eternament. 
Acabau la vostra obra, Senyor.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma                 11, 33-36
 Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en 
el coneixement de Déu! Que ho són 
d’incomprensibles els seus judicis i 
d’impenetrables els seus camins! ¿Qui pot 
conèixer el pensament del Senyor? ¿Qui l’ha 
assessorat com a conseller? ¿Qui s’ha 
avançat mai a donar-li res perquè li ho pugui 
recompensar? Tot ve d’ell, passa per ell i 
s’encamina cap a ell. Glòria a ell per sempre, 
Amén.

Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu 16, 13-20
 En aquell temps Jesús anà a la regió de 
Cesarea de Felip, i allà, preguntava als seus 
deixebles: “Què diu la gent del Fill de 

l’home? ¿Qui diuen que és?” Ells li respon-
gueren: “Uns diuen que és Joan Baptista; 
altres, que és Elies; altres, que és Jeremies o 
qualcun dels profetes.” Ell els diu: “I vosal-
tres, ¿qui deis que som?” Simó Pere li con-
testa: “Vós sou el Messies, el Fill del Déu 
viu.” Jesús li va respondre: “Venturós de tu, 
Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap 
home de carn i sang, sinó el meu Pare del 
cel. I ara, també jo et dic que tu ets Pere. 
Damunt aquesta pedra jo edificaré la meva 
Església, i les portes del Regne de la mort no 
li podran resistir. Et donaré les claus del 
Regne del cel: tot allò que lliguis a la terra, 
quedarà lligat en el cel, i tot allò que deslli-
guis a la terra, quedarà deslligat en el cel.” 
Després prohibí severament als deixebles 
de dir a ningú que ell era el Messies.

Lectura del libro de Isaías      22, 19-23
Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de 
palacio: «Te echaré de tu puesto, te destitui-
ré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, 
a Eliacin, hijo de Elquías: le vestiré tu túnica, 
le ceñiré tu banda, le daré tus poderes; será 
padre para los habitantes de Jerusalén y para 
el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros 
la llave del palacio de David: abrirá y nadie 
cerrará, cerrará y nadie labrirá. Lo clavaré 
como una estaca en un lugar seguro, será un 
trono de gloria para la estirpe de su padre».

Salmo   responsorial   137
R: Señor, tu misericordia es eterna, no 
abandones la obra de tus manos.
Lectura de la carta del apóstol san 

Pablo a los Romanos              11, 33-36
¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de 
conocimiento, el de Dios! ¡Qué insondables 
sus decisiones y qué irrastreables sus cami-
nos! En efecto, ¿quién conoció la mente del 
Señor? O ¿quién fue su consejero? O ¿quién 
le ha dado primero, para tener derecho a la 
recompensa? Porque de él, por él y para él 
existe todo. A él la gloria por los siglos. 
Amén.

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo          16, 13-20
En aquel tiempo, al llegar a la región de 
Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discí-
pulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo 
del hombre?». Ellos contestaron: «Unos que 

Juan Bautista, otros que Elías, otros que 
Jeremías o uno de los profetas». Él les pre-
guntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». 
Jesús le respondió: «¡Bienaventurado tú, 
Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha 
revelado nadie ni la carne ni la sangre, sino 
mi Padre que está los cielos. Ahora yo te 
digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifi-
caré mi Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará. Te daré las llaves del reino de los 
cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado 
en los cielos, y lo que desates en la tierra 
quedará desatado en los cielos». Y les mandó 
a los discípulos que no dijesen a nadie que él 
era el Mesías.

Jesús avui ens fa una pregunta, la que va 
fer els deixebles de fa uns 2.000 anys: 
“Què diu la gent del fill de l’home? ¿Qui 

diuen que és?” (Mt 16, 13). ¿Som observa-
dors del què pensa la gent i el per què pensa 
d’aquesta manera sobre Jesús? ¿Què podem 
respondre a aquesta pregunta de Jesús? Fem 
l’esforç d’observar per a descobrir el què 
pensa i diu la gent. 

Després de la resposta genèrica dels dei-
xebles, que la gent s’interrogava, però no 
encertava sobre la identitat de Jesús. Els fa 
la pregunta directa a ells: “I vosaltres qui deis 
que som?” (Mt 16, 15) Pere amb la seva 
espontaneïtat respons: “Tu ets el Messies, el 
Fill del Déu viu” (Mt 16, 16). La resposta de 
Pere ens fa pensar que el tracte, la intimitat 
amb una persona ajuda a descobrir la seva 
identitat profunda.

La nostra resposta, ¿està en consonància 
amb la resposta de la gent o amb la de Pere? 

¿Intimam amb Jesús? ¿ens quedam amb Ell a 
pregar? ¿ens asseiem als seus peus, com 
deixebles, per escoltar la seva paraula i, 
miram de descobrir el seu estil de vida que 
ens ensenyi, ens descobreixi, ens reveli 
quina és al seva identitat?

Aquestes preguntes parteixen de les de 
Jesús i, per viure com deixebles seus i ser 
enviats al món per anunciar la bona nova del 
Regne, és important que ens les anem res-
ponent com les respondríem a Jesús mateix.

Diu el Papa Francesc: “La veritable fe en el 
Fill de Déu fet carn és inseparable del do de si 
mateix, de la pertinença a la comunitat, del 
servei, de la reconciliació amb la carn dels 
altres. El Fill de Déu, en la seva encarnació, ens 
convidà a la revolució de la tendresa.” (EG 88). 
Aquesta revolució de la tendresa dependrà 
de la resposta que ens anem donant cada 
dia a les preguntes de Jesús.

Possiblement, a partir de l’educació rebu-

da, pensam que el ser cristià és una mena 
de post de salvació personal i, no és així. 
Ser cristià és voler viure el compromís 
evangèlic en qualsevol circumstància de la 
vida i, viure, de tal manera que el nostre 
estil de vida engresqui i s’encomani als 
altres.

Tots tenim la temptació de aïllar-nos i 
viure la nostra fe sols a nivell interior, fins i 
tot arribam a pensar que com que n’hi ha 
molts que no pensen com nosaltres, més 
val callar i arrecerar-nos a casa o en la 
comunitat, en lloc de sortir i proclamar 
amb tendresa la nostra fe a cara descober-
ta.

El Senyor no ens deixa sols, Ell és amb 
nosaltres fins a la fi dels temps, més encara, 
ens convida a ser els seus deixebles i a 
seure a Taula amb Ell per ser el nostre ali-
ment i company de camí en l’anunci de la 
Bona Nova.

Cicle A



Full Dominical Pàgina 3

En la capilla del Santísimo 
Sacramento de la parroquia de 
Sant Climent se venera una pintu-

ra de María en la que Jesús aparece sentado 
sobre el regazo de su madre. Se trata de 
una representación que obedece a las nor-
mas tradicionales de la iconografía oriental, 
y aunque se manifiesta el aspecto hierático 
propio de los países del Este, las formas se 
adaptan un tanto a la tradición occidental. 
Esta combinación se hace notar también en 
el arte de Biélorusia, por su cercanía con 
Polonia y el mundo occidental.

Este icono existente en el mencionado 
pueblo de Menorca fue realizado por los 
pintores rusos Lilia Smoliakova y Alejandro 
Paskarov, y en él se pone de manifiesto la 
herencia cristiana de su tierra de origen y 
el sentimiento de la milenaria devoción que 
el pueblo ruso ha mantenido a pesar de las 

dificultades y persecuciones que ha padeci-
do,

La Virgen María y Jesús niño en este 
icono reflejan, aunque con cierta libertad, 
los modelos tradicionales denominados 
Odigitria o del Signo, o sea: La que muestra el 
camino, que es Cristo, y que  Ella le lleva en 
su seno o sobre sus rodillas. Este detalle de 
estar el Hijo en el centro de la representa-
ción y no sobre el brazo de la madre no es 
muy frecuente en Oriente, pero existen 
ejemplares de ello, como es el de La Virgen 
sentada en un trono del Monasterio de San 
Juan el Teólogo en la isla de Patmos, y el de 
la Madre de Dios del Signo del Museo esta-
tal de historia de Moscú. El gesto de la 
mano derecha de Jesús es el propio de 
Cristo maestro y el rollo blanco que lleva 
en sus manos indica también la divina reve-
lación de su enseñanza.

A l’Església de Menorca, el proper curs tindrem 
l’oportunitat de fer un procés de reflexió per dis-
cernir, amb la guia de l’Esperit Sant, quins són els 

camins que s’han de recórrer durant els propers anys en 
la nostra església particular. 
El bisbe Francesc ens convida a fer un procés comunita-
ri, com a Església, al costat d’altres creients, preocupats 
com nosaltres, per fer arribar la Bona Nova de l’Evangeli a 
la gent de la nostra illa.  
No partim de zero, sinó que reflexionarem des del que ja 
s’ha realitzat. Per aquest motiu s’ha de tenir en compte 
tot el que s’ha fet anteriorment. 
La metodologia que es seguirà és molt senzilla. Es pro-
posa un tema de reflexió per a cada mes, seguint principal-
ment les orientacions de l’Ex. Ap. Evangelii Gaudium del 
Papa Francesc. Cada tema comença amb una oració, a la 
qual segueix la meditació de la Paraula de Déu i, després, 
un text del magisteri pontifici que il·lumina la reflexió. 
Finalment es presenta un qüestionari que convindrà treba-
llar cada un pel seu compte. Cada grup de treball haurà de 
designar un secretari que recollirà les respostes i les anirà 
fent arribar al Bisbat. 
Aquest procés de discerniment té una finalitat: créixer 
com a evangelitzadors. Per això s’ha assenyalat com a 
objectiu del curs “discernir per evangelitzar”. Si ens aturem 
a reflexionar és perquè volem créixer com a evangelit-
zadors. El Papa Francesc ens ha demanat ser “audaços i 
creatius” en la tasca de “repensar els objectius, les estruc-
tures, l’estil i els mètodes evangelitzadors de les pròpies 
comunitats” (EG 33). 
Al final d’aquest procés de reflexió, que ocuparà tot el curs 
2017-2018, s’establirà un pla de pastoral per a la Diòcesi.
Al mes de juny de 2018, es convocarà una trobada amb 
tots els grups que participin en la reflexió, per exposar el 
que s’ha treballat i presentar les línies del pla pastoral per 
a la Diòcesi. 

Discernir per evangelitzar

Icono de la Madre de Dios

pintura religiosa en Menorca  (10)

Guillermo Pons Pons

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a Setmana: 

Dg.27, XXI de Durant 
l’Any: Is 22, 19-23 / Sal 137 
/ Rm 11, 33-36 / Mt 16, 
13-20.

Dl. 28, Sant Agustí, bisbe 
i doctor de l’Església 
(MO): 1Te 1, 1-5. 8b-10 / Sal 
149 / Mt 23, 13-22.

Dt. 29, El Martiri de sant 
Joan Baptista (MO): 1Te 
2, 1-8 / Sal 138 / Mc 6, 
17-29.

Dc. 30, Fèria: 1Te 2, 9-13 / 
Sal 138 / Mt 23, 27-32.

Dj. 31, Fèria: 1Te 3, 7-13 / 
Sal 89 / Mc 6, 17-19.

Dv.1, Fèria: 1Te 4, 1-8 / Sal 
96 / Mt 25, 1-13.

Ds. 2, Fèria: 1Te 4, 9-11 / 
Sal 97 / Mt 25, 14-30.

Dg. 3, XXII de Durant 
l’Any: Jr 20, 7-9 / Sal 62 / 
Rm 12, 1-2 / Mt 16, 21-27.

Festa i Octavari de la 
Mare de Déu de 

Gràcia 2017

Dissabte 2 de setembre:
Entre les 18’30 i les 19 h, ofre-
na floral a la Mare de Déu de 
Gràcia.

Dijous 7 de setembre:
A l’ermita a les 19 h, amb assis-
tència de la Qualcada, Pregària 
de Vespres de la Mare de Déu.

Divendres 8 de setembre:
A l’Ermita, a les 8’15 h, Rosari 
i Missa, acabada la missa tras-
llat de la Imatge a la capella de 
les Concepcionistes. A les 
10.30 h, a la parròquia de Sta. 
Maria, recepció de la Imatge 
de la Mare de Déu i Missa 
solemne amb assistència de la 
Qualcada.

Dies feiners  9, 11, 12, 13, 
14, 15 de setembre:
A l’Ermita, a les 19 h: Rosari i 
Missa en la que hi assistiran les 
parròquies de Maó: Dilluns dia 
11 Parròquia de la Concepció; 
Dimarts dia 12 Parròquia de S. 
Antoni; Dimecres dia 13 
Parròquia de Santa Maria; 
Dijous dia 14 Parròquia de 
Sant Francesc; Divendres dia 
15 El Carme. Els dies que no hi 
va cap parròquia igualment hi 
ha octavari.
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L’oposició episcopal a la creació de la nova diòcesi

Al juny de 1783, el comte de Flo-
ridablanca (aleshores Secretari 
d’Estat), rebuts i estudiats tots els 

informes sobre la situació eclesiàstica de 
Menorca, creia que convenia proveir la 
vacant de paborde el més aviat possible 
per regular la situació interinament i pro-
moure un expedient per a l’erecció d’una 
mitra de nou encuny a Menorca.
Preocupats en veure que la proposta no 
progressava, els Jurats Generals de l’Illa 
de Menorca i particulars de Ciutadella 
lliuraren un escrit al rei el 4 de març de 
1897 reclamant el nou bisbat i basaren la 
reclamació de la diòcesi en raonaments 
històrics i de naturalesa espiritual, sempre 
en la línia marcada al pla del vicari general 
castrense Dionisio Muñoz Nadales. 
La Cámara de Castilla (òrgan que aconse-
llava al rei els nomenaments) ordenà ales-
hores que es demanessin informes sobre 
la qüestió al bisbe i al capítol de Mallorca, 
i també a l’Audiència de Palma. El capítol 
de canonges de la catedral de Mallorca 
lliurà el seu informe el 24 de setembre de 
1787, on mostrava un absolut desacord 
en l’erecció de la nova diòcesi menorqui-

que intentava desmuntar l’argumentari 
de Muñoz Nadales (tant el que figurava 
al document primer, lliurat al comte de 
Floridablanca el 1782, com al recollit al 
Pla definitiu de 1783), afirmant que els 
memorials del castrense exposaven «una 
relación del estado eclesiástico de aquella 
Isla, formada por pura fantasía, y circuns-
tanciada con hechos, unos equivocados, 
y otros relacionados con poca o ninguna 
sinceridad».
El bisbe de Mallorca, Pedro Rubio Bene-
dicto, mostrà també la seva disconformitat 
mitjançant una carta que adreçà al comte 
de Valdellano (membre de la Cámara de 
Castilla) el 21 de novembre de 1787. En 
aquesta intenta desfer els arguments dels 
jurats amb augments forçats, com el que 
descriu la pobresa dels veïns, la manca 
de dotació de les esglésies menorquins, 
el rebuig que feren els menorquins a la 
constitució d’una diòcesi pròpia a l‘època 
del governador Kane, i la innecessarietat 
d’aquesta erecció, ja que, si bé és cert que 
el mar separa Mallorca de Menorca, «es 
verdad que la distancia es tan corta, que 
desde esta Isla he visto andar los Molinos 
de aquella, y en menos de seis horas, y en 
embarcación pesada, vine yo desde aque-
lla a esta, habiéndome faltado el viento en 
medio del Canal y con solo la corriente». 
Conclou la seva negativa amb arguments 

refereix a les dificultats econòmiques que 
tindria la nova diòcesi per subsistir.
L’informe elevat al rei per la Reial Audi-
ència de Mallorca és del 21 de febrer de 
1788, i assegura d’entrada que no hi ha 
cap necessitat, ni és tampoc convenient 
l’erecció de la nova diòcesi a Menorca, 
perquè no creuen els magistrats que es 
donin les causes que, d’acord amb els 
cànons i els costums de la nació, han de 
concórrer en aquests casos. No ho acon-
sella tampoc ni el nombre d’habitants de 
Menorca (no arriba –diuen- a trenta mil; 
la majoria viuen a Maó i el total de l’illa 
és inferior a la població de Palma). A més, 
l’illa és pobra, rep l’assot del vent, hi ha 
una emigració constant de Ciutadella a 

Alcúdia, i si bé és cert que durant la domi-
nació anglesa, els costums es van relaxar 
(tant dels habitants com del clero regu-
lar i secular), creuen que l’acció del pre-
lat d’ençà la conquesta espanyola (que va 
enviar-hi missioners a predicar) ha tornat 
les coses al seu lloc. Finalment addueix 
també la qüestió econòmica i remarca la 
pobra dotació de les esglésies locals.
Rebuts els informes de Mallorca i units als 
de Dionisio Muñoz Nadales, tots van ser 
remesos per al seu estudi al fiscal de la 
Cámara de Castilla, que va emetre el cor-
responent informe el 5 de juny de 1788. 
Aquest, però, optà per no mullar-se i afir-
mà que sense més estudis era arriscat 
prendre una decisió –favorable o contrà-
ria- a l’erecció del bisbat.
A la vista de tots aquest dictàmens, el 13 
de juliol de 1789, la Cámara, sembla que 
influïda decididament per l’informe del 
fiscal, es va pronunciar negativament a 
l’erecció del bisbat. En un escrit signat pel 
comte de Campomanes, per Juan Acedo 
Rico i Santiago Ignacio Espinosa, afirmava 
que «es de dictamen de la Cámara que 
S.M. se sirva de denegar la pretensión de 
los mayorales els jurats de Menorca».
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Retrat episcopal de Pedro Rubio-
Benedicto Herrero. Bisbe de Mallorca 

1778-1794 i de Jaén 1794-1795

Comte de Floridablanca
(Goya)


