
Dia 6 de març del 1965, Mons. 
Bartomeu Pasqual i Marroig va 
complir 90 anys. Fins i tot el 

papa Pau VI li envià des de la Ciutat del 
Vaticà un telegrama de congratulació «en 
testimonio particular [de] benevolencia por 
[tan] larga y benemérita labor episcopal y en 
prenda [de] copiosos consuelos divinos». El Sr. 
Bisbe passà la jornada del seu aniversari 
retirat, sense atendre ni recepcions ni visi-
tes, però a darrera hora assistí a la Missa 
que s’oficià a la Catedral per les seves 
intencions. Al final de la celebració, i abans 
d’entonar un tedèum i rebre les felicitaci-
ons dels fidels, pronuncià un breu discurs: 
«primeramente dar gracias a Dios por los 
incontables beneficios que en tan larga vida 
me ha concedido. Y también orar penitencial-
mente, según decimos en la Misa, por los 
innumerables pecados y ofensas y negligenci-
as mías. Oh, sí, ¡cuánta labor defectuosamente 
realizada y cuánta otra que difícilmente podré 
ya emprender!».

La veritat, però, és que tot i la seva edat 
avançadíssima, el bisbe Pasqual seguia 
essent ben conscient de «les seves respon-
sabilitats davant el Senyor». Així, en aquell 
mateix discurs d’aniversari, aprofità l’avi-
nentesa per recordar al seu presbiteri -en 
previsió, segur, de les èpoques de confusió 

que s’atansaven- que 
«estamos en tiempos 
que reclaman una 
mayor atención litúrgi-
ca». I un més després, 
dia 6 d’abril del 1965, 
en una de les seves 
darreres visites a Maó, 
tingué encara la santa 
audàcia conciliar 
d’anunciar «la institu-
ción de especiales pre-
ces por la unidad de la 
Iglesia en el antiguo 
templo griego de 
Mahón», és a dir: la 
Parròquia de la 
Concepció. En concret, aquestes «pregàri-
es especials» havien de consistir en l’apli-
cació mensual d’una Missa «por el feliz 
desarrollo del movimiento ecuménico» pro-
mogut pel Concili Vaticà II, que seria con-
clòs a Roma el dia de la Puríssima d’aquell 
mateix any.

Conscient que la seva vida s’anava aca-
bant, Mons. Bartomeu Pasqual demanà amb 
insistència a la Seu Apostòlica la designació 
d’un bisbe coadjutor amb dret a successió. 
En el seu discurs d’aniversari ho insinuà 
amb gran subtilitat quan impetrà «al Señor 

que misericordiosa-
mente provea, como 
mejor fuere servido, en 
las postrimerías de mi 
vida episcopal, y que, 
en los días que tal vez 
aún me conceda, me 
dé luz y salud a fin de 
más trabajar en esta 
amadísima Diócesis 
menorquina, para la 
cual fui consagrado y 
ofrecí mi vida en holo-
causto». La resposta a 
les seves peticions 
arribà al tombant dels 
anys 1965 i 1966: el 
Bisbe de Mallorca, 

Mons. Rafael Álvarez Lara, seria adminis-
trador apostòlic de la Diòcesi amb totes 
les facultats pròpies d’un ordinari. Però 
aquesta inesperada decisió aixecà «funda-
des sospites» dins l’illa, com ha recordat el 
Sr. Rafael M. Oléo Cortés, aleshores pro-
vicari general, que «la intenció soterrada 
del nunci era fer de les Balears una sola 
diòcesi». Tot i que al final aquest projecte 
—que era ben real— acabà en no-res, el 
bisbe Bartomeu Pasqual morí sense veure 
assegurada plenament la seva successió al 
capdavant de la Diòcesi de Menorca, com 
ell desitjava amb tota l’ànima.

En efecte, Mons. Bartomeu Pasqual i 
Marroig morí a darrera hora del capvespre 
de divendres, 17 de març del 1967, als 92 
anys i 11 dies d’edat. Durant tot el dissabte 
es va vetllar al Palau Episcopal la capella 
ardent del Sr. Bisbe i les seves solemníssi-
mes exèquies se celebraren en sol demà, 
Diumenge del Ram, exactament la mateixa 
diada litúrgica en què, 28 anys abans, havia 
fet la seva entrada a la Diòcesi. Segons la 
crònica oficial, «después de desfilar por últi-
ma vez ante los venerables restos las 
Autoridades y representaciones, se procedió, a 
las ocho, al sepelio del cadáver en la nave, 
junto a las gradas de ingreso al presbiterio». 
Damunt la seva làpida sepulcral hi foren 
esculpides les paraules «Dioeceseos 
Restaurator», Restaurador de la Diòcesi.
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full na a aprovecharse de otra y a tratarla como 
mero objeto. 

inútilmente a los animales y sacrificar sin necesi-
dad sus vidas. 

combatir la pobreza y cuidar la naturaleza. 

que vendrán.

Laudato Sii

L A  C O M P L I C A DA  S U C C E S S I Ó
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 

El bisbe Pasqual i l’administrador apostòlic
Álvarez Lara amb el clergat menorquí.

Trasllat del cadàver del bisbe Pasqual
a la Catedral (1967)
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Diumenge XXII de Durant l’Anyla paraula
de Déu

No veus les coses com Déu, sinó com els homesevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Jeremies
   20,7-9

 M’heu afalagat, Senyor, i m’he deixat seduir, 
vos heu apoderat de mi i m’heu dominat, 
però ara passen el dia divertint-se a costa 
meva, tothom es riu de mi. Sempre que parl 
don el crit d’alarma, el meu clam anuncia 
invasions i devastació. Tot el dia la paraula 
del Senyor m’és un motiu d’escarnis i de 
burles. A la fi pensava: No en vull parlar més, 
no diré res més en nom d’ell, però llavors 
sentia en el meu cor un foc que cremava, 
sentia un incendi dins els meus ossos. Estic 
rendit de tant aguantar, ja no puc més.

Salm responsorial   63
R: Tot jo tenc set de vós, Senyor, Déu 
meu.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma      12, 1-2
 Germans: Per l’amor entranyable que Déu 
ens té, vos deman que li oferigueu tot el que 
sou, com una víctima viva, santa i agradable. 
Això ha de ser el vostre culte vertader. No 
us emmotleu al món present; transformau-
vos renovellant la vostra manera de veure 
les coses, perquè pugueu reconèixer quina 
és la voluntat de Déu: reconèixer allò que 
és bo, agradable a Déu i perfecte.

Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu       16, 21-27
 En aquell temps, Jesús començà a deixar 
entendre als seus deixebles que havia d’anar 
a Jerusalem, que havia de patir molt de part 
dels notables, dels grans sacerdots i dels 

mestres de la Llei, i que havia de ser mort i 
de ressuscitar el tercer dia. Pere, pensat fer-
li un favor, es posà a renyar-lo: “De cap 
manera, Senyor,: a vós això no us pot pas-
sar!” Però Jesús es girà i li digué: “Fuig 
d’aquí, Satanàs! Em vols fer caure, perquè 
no penses com Déu, sinó com els homes.” 
Llavors Jesús digué als deixebles: “Si qualcú 
vol venir amb mi, que es negui ell mateix, 
que prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui 
vulgui salvar la vida, la perdrà, però el qui la 
perdi per mi, la retrobarà. ¿Què en trauria 
l’home de guanyar tot el món si perdia la 
vida? ¿Què podria pagar l’home per resca-
tar la seva vida? Perquè el Fill de l’home ha 
de venir en la glòria del seu Pare voltat dels 
seus àngels, i ell pagarà cadascú segons les 
seves obres.”

Lectura del libro de Jeremías   20, 7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me 
forzaste y me pudiste. Yo era el hazme-
rreír todo el día, todos se burlaban de mí. 
Siempre que hablo tengo que gritar: 
«Violencia», proclamando: «Destrucción.» 
La palabra del Señor se volvió para mí 
oprobio y desprecio todo el día. Me dije: 
«No me acordaré de él, no hablaré más en 
su nombre»; pero ella era en mis entrañas 
fuego ardiente, encerrado en los huesos; 
intentaba contenerlo, y no podía.

Salmo responsorial   62
R: Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos  12, 1-2
Os exhorto, hermanos, por la misericordia 
de Dios, a presentar vuestros cuerpos como 
hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es 
vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a 
este mundo, sino transformaos por la reno-
vación de la mente, para que sepáis discernir 
lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo 
que le agrada, lo perfecto.

Lectura del santo evangelio
según san Mateo  16, 21-27
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a 
sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y 
padecer allí mucho por parte de los ancia-
nos, sumos sacerdotes y escribas, y que 

tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer 
día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a 
increparlo: «¡No lo permita Dios, Señor! Eso 
no puede pasarte.» Jesús se volvió y dijo a 
Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me 
haces tropezar; tú piensas como los hom-
bres, no como Dios.» Entonces dijo Jesús a 
sus discípulos: «El que quiera venirse conmi-
go, que se niegue a si mismo, que cargue con 
su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su 
vida, la perderá; pero el que la pierda por mí 
la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre 
ganar el mundo entero, sí arruina su vida? 
¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque 
el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, 
con la gloria de su Padre, y entonces pagará 
a cada uno según su conducta.»

En més d’una ocasió haurem pensat 
que ja som cristians del tot, com 
Pere que diumenge passat confessa-

va Jesús com Messies. El podríem presentar 
com deixeble modèlic. Però vet aquí que 
quan Jesús, per ser coherent amb la voluntat 
del Pare, manifesta als seus deixebles que a 
Jerusalem patirà molt, serà rebutjat i mort, a 
Pere ja no li quadren els seus números, 
pensa que el messianisme de Jesús s’anava en 
orris, no entén aquest anunci i s’oposa direc-
tament a Jesús: “Déu te’n guard, Senyor! A tu 
això no et passarà.” (Mt, 16, 21). A tots ens fa 
por el fracàs i que Déu vulgui que el seu Fill 
fracassi per tal de salvar-nos, això no quadra. 
Ens costa molt entendre els plans de Déu.

En el nostre món no hi ha cap poder que 
planegi mai una situació com aquesta, tot-

hom vol tenir una economia sanejada per el 
seu país, per la seva empresa. Tots volem 
triomfar. A mi em costa molt acceptar els 
meus fracassos, fins i tot els meus pecats, tot 
i que Déu per Jesucrist me’ls ha perdonats, 
em costa més a mi perdonar-me’ls. Per això 
no és estrany la reacció de Pere. La resposta 
de Jesús resulta dura: “Vés-te’n d’aquí, Satanàs! 
Em vols fer caure, perquè no veus les coses com 
Déu, sinó com els homes”. Si, nosaltres pen-
sam com els homes. Volem triomfar, volem 
ser com Déu (cfr Gn 3, 5), sense aturar-nos 
a pensar que el poder de Déu és la seva 
identitat: “l’Amor”. Amor sense reserves.

És per això que Jesús ens convida a seguir 
el seu estil, ser per als altres: “Si algú vol 
venir amb mi, que es negui a ell mateix, que 
prengui la seva creu i que em segueixi. Qui 

vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui 
la perdi per mi, la trobarà. Què en trauria l’ho-
me de guanyar tot el món si perdia la vida? Què 
no donaria l’home a canvi de la seva vida?” (Mt 
16, 24-26). Seguir Jesús en aquest estil de 
vida que Ell planteja és fer realitat el projec-
te que Déu tenia a l’hora de crear l’home: 
“Fem l’home a imatge nostra, a semblança 
nostra” (Gn 1, 26). Aquest projecte es rea-
litza quan l’home, la dona, surt de si mateix 
i es dóna sense reserves com ho fa Déu en 
Jesucrist, que “havent estimat els seus que 
eren al món, els estimà fins a l’extrem” (Jn 13, 
1).

Amb aquest amor se’ns dona a la Taula 
de la Paraula que ens revela el Pare i a la 
Taula de l’Eucaristia en que se’ns dóna Ell 
mateix com menjar per el camí de la vida.

Cicle A
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En la parroquia de San Martín 
de la «muy hospitalaria villa» 
de Es Mercadal, desde hace 

pocos años puede verse una excelente 
copia de la pintura que representa la 
escena evangélica de la vocación de 
San Mateo, obra del famoso pintor 
italiano Caravaggio que existe en la 
iglesia de San Luis de los Franceses, 
situada en una pequeña plaza junto a 
la Via della Scrofa, cerca del famoso 
Panteón.

Es una de las pinturas que más 
impacto ha suscitado dentro de la 
amplia producción de este artista, el 
cual se negaba a presentar un esque-
ma de lo que iba a representar, segu-
ramente por dejarse llevar así más 
libremente de su espontánea inspira-
ción. La obra se realizó entre 1599-
1600. La escena resulta muy sugestiva. 
Se distingue por el naturalismo de las 
figuras humanas, prescindiendo de las 
normas tradicionales de la pintura 

religiosa; la vestimenta es la de la 
época del pintor, excepto las figuras 
de Cristo y san Pedro que llevan unas 

túnicas muy simples; el ambiente 
donde está reunido el grupo de los 
cobradores es de tipo tabernario. Sólo 
un rayo de luz se desliza por una ven-
tanuco, pero de Cristo brota otra 
luminosidad de una categoría superior. 
Jesús con el índice extendido apunta a 
Mateo, escena que se ha puesto en 
relación con el dedo de Dios en la 
creación de Adán del techo de la 
Sixtina pintado por Miguel Ángel. 
Pedro imita el gesto del Salvador, indi-
cando así su condición de Vicario de 
Cristo y continuador de su obra

 El Papa Francisco siempre ha sen-
tido una gran estima por ese cuadro 
de Caravaggio del que afirma que 
siempre lo iba a ver cuando viajaba a 
Roma antes de ser elegido Papa y 
añade: «Ese dedo de Jesús apuntando 
así… a Mateo. Así estoy yo. Así me 
siento. Como Mateo». Un 21 de sep-
tiembre, fiesta de San Mateo, había él 
sentido su llamada al sacerdocio.

Com cada any, a començament del mes d’agost, el 
Secretariat Diocesà de Missions convida a dues activi-
tats complementàries: la Fira Missionera de Fornells, i 

la Pregària Missionera Diocesana. Una i altra són com la cara 
i la creu d’una mateixa sensibilitat envers la Missió. 
Dissabte, 5 d’agost, a Fornells, es va dur a terme la venda de 
menjars en benefici de la missió que les Carmelites Missioneres 
tenen a Tanzania. La gran aportació de menjars cuinats, coques, 
i altres elements culinaris i la generositat de la gent que es va 
atracar al port de Fornells, va fer possible la recollida d’una 

gran quantitat: mes 
de 4.600 €. 
Per altra banda, 
dimecres 9 d’agost,  
es va reunir un 
bon grup de gent 
per a encomanar a 
la nostra patrona 
tota la tasca de la 
Missió, amb la par-
ticipació de Joan 
Fátima, que va ser 
a la trobada de 
joves de OMP a 
Madrid i de 
Dolores Ondobo, 
fundadora de la 
missió a la que es 
destinen els diners 
de Fornells.
Cara i creu, oració i acció, pregària i cooperació econòmica... 
sensibilitat missionera en ple estiu menorquí.

Crònica d’activitats missioneres

La Vocación de San Mateo

pintura religiosa en Menorca  (i 11)

Guillermo Pons Pons

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 2a Setmana: 

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

Dl. 4, Fèria: 1Te 4, 13-17 / Sal 95 / Lc 4, 16-30.

Dt. 5, Fèria: 1Te 5, 1-6. 9-11 / Sal 26 / Lc 4, 31-37.

Dc. 6, Fèria: Col 1, 1-8 / Sal 51 / Lc 4, 38-44.

Dj. 7, Fèria: Col 9, 1-14 / Sal 97 / Lc 5, 1-11.

Dv.8, Naixement de la Verge Maria (F) (a Maó 
Solemnitat): Mi 5, 1-4a o bé: Rm 8, 28-30 / Sal 150 / Mt 1, 
1-16. 18-23.

Ds. 9, Sant Pere Claver, prevere (MO): Col 1, 21-23 / 
Sal 53 / Lc 6, 1-5.

Dg. 10, XXIII de Durant l’Any: Ez 33, 7-9 / Sal 94 / Rm 
13, 8-10 / Mt 18, 15-20.
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La butlla Ineffabilis Dei i l’erecció de la Diòcesi de Menorca

Separant-se de tots els informes con-
traris, Carles IV va pronunciar-se de 
manera favorable a l’elecció d’una 

nova diòcesi a Menorca, separada de la de 
Mallorca, i per mitjà del comte de Flori-
dablanca (ministre d’Estat), ordenà el 10 
d’octubre de 1790, que es demanessin els 
informes pertinents per adjuntar-los als 
que ja es tenien, però deixa clara la seva 
decisió.
El 25 d’octubre, la Cámara de Castilla 
ordenà al governador de Menorca que 
elaborés l’estudi a què feia referència el 
Reial Decret sobre erecció de bisbat a 
l’illa, indicant-li també que digués al bisbe 
de Mallorca que, fins a nova ordre, havia 
de mantenir en dipòsit les rendes de la 
pabordia.
El 27 d’octubre es comunicà novament al 
governador de Menorca que informés a 
la Cámara de l’extensió i població de l’illa 
i de les circumstàncies de la seva capital i 
llocs veïns, tot indicant quina era la prin-
cipal parròquia. També havia d’informar 
de les rendes corresponents al bisbe i al 
capítol de Mallorca, així com de les que 
pertanyien a la pabordia vacant, que po-
drien unir-se a la nova mitra. Finalment, 
la Cámara demanava que informés sobre 
quina casa podia servir de palau episcopal 
i quina església podria ser erigida com a 
catedral. 
Els organismes indicats van emetre tots 
els informes pertinents, dels quals hem 
de remarcar el de la Universitat de Maó 
i la de Ciutadella i General de Menorca 
en defensa de les seves posicions, que se 
centraren en la petició que la nova seu 
episcopal s’establís a Maó i a Ciutadella 
respectivament. Els informes del bisbe i el 
capítol de canonges de Mallorca, conven-
çuts que la seva era ja una causa perduda 
després del Reial Decret de 10 d’Octu-
bre de 1790, es limitaren a defensar la 
percepció dels delmes vençuts fins el dia 
que l’erecció de la diòcesi fos efectiva.
Recollida la documentació, el fiscal de la 
Cámara informà favorablement a l’erec-
ció de la nova diòcesi en un escrit de 28 
d’abril de 1791. En aquest dictamen avan-

çava que Maó seria la seu més adequada 
per acollir la nova mitra, però recomanava 
que aquesta solució no s’anticipés mentre 
l’expedient no estigués conclòs.
Mesos després arribaren els informes del 
governador Anuncivay y del bisbe i capítol 
de Mallorca, que la Cámara va remetre al 
fiscal. Aquest va emetre finalment un in-
forme detalladíssim, signat el 26 d’agost 
de 1793, on s’establia l’estructura futura 
de les institucions complementàries del 
nou bisbat. I, contràriament a l’opinió 
emesa a l’anterior informe, recomanava 
que fos Ciutadella la seu episcopal.
La Reial Cámara, en un document de 24 
setembre de 1794 va remetre l’ordre 
corresponent a l’ambaixador d’Espanya a 
Roma, Nicolás de Azara, perquè formalit-
zés els tràmits pertinents a la Santa Seu 
per obtenir la butlla d’erecció del nou bis-
bat. I com a element justificatiu, la Instruc-

havien sofert els costums a causa de la 
llarga dominació dels anglesos, a la distàn-
cia que separava Mallorca de Menorca i a 
la notòria utilitat espiritual que compor-
taria als naturals la tinença d’un pastor 

elaborats, explicava quin era l’estat ecle-
siàstic de l‘illa, les institucions existents, 
els convents i monestirs establerts, i alho-
ra explicava tot l’organigrama que havia 
aprovat la Cámara per a la nova Catedral, 
amb les dignitats i càrrecs pertinents, els 
deures i les obligacions d’aquests, així com 
les rendes que s’aplicarien per mantenir 
el nou bisbat amb els delmes segrestats, 
els que s’anirien produint, i amb els fruits 
de la pabordia.
La instrucció posava l’accent en el fet que 
la nova catedral havia de ser del Reial Pa-
tronat de sa Majestat, tant pel que feia al 
nomenament del bisbe com també de 
l’Ardiaca, en ser aquest una dignitat que 
venia a substituir l’antiga pabordia. Alhora 
recordava que corresponia també al rei el 
nomenament del rector de Maó. Pel que 
feia als altres càrrecs i beneficis de l’illa, 
correspondria al rei la presentació en els 
mesos dits apostòlics i per als casos de 
reserva generals i particulars, quedant les 
provisions d’aquestes mateixes peces a 
disposició del diocesà durant els mesos 
dits ordinaris.
A la fi, el 23 de juliol de 1795, Pius VI pu-
blicà la butlla Ineffabilis Dei, per la qual es 
creava la Diòcesi de Menorca, amb seu a 
Ciutadella.
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El 23 de juliol de 1795, el Papa Pius 
VI publicà la butlla per la qual es 

creava la Diòcesi de Menorca

Catedral de Menorca


