
Benvolguts diocesans:
El costum de coronar 

imatges de santa Maria va 
ser iniciada a la fi del segle 
XVI per un caputxí italià 
anomenat Jerónimo Paulucci 
de Calboli da Forli (1552-
1620). La primera imatge 
que va ser coronada va ser 
la de la Mare de Déu, vene-
rada a la Steccata a Parma. 
Va tenir lloc el 27 de maig 
de 1601. Amb aquest gest, 
que expressava una profun-
da pietat mariana, fra Jeroni 
concloïa un període de pre-
dicacions a l’estil de les mis-
sions populars. Alhora, la coronació de la 
imatge tenia un sentit social, perquè aquest 
frare va concebre la idea de coronar la 
Mare de Déu en veure l’ostentós lluir de 
joies de les dames de Parma. Pretenia amb 
això induir a la noblesa parmesana a inspi-
rar-se en l’exemple de la Mare de Déu i 
entregar-se al socors dels pobres. Altres 
caputxins van seguir l’exemple de fra Jeroni, 
i així es va anar estenent el costum de 
coronar imatges de Maria. Un seguidor de 
fra Jeroni va ser el Comte Alejandro Sforza, 
el qual, en el seu testament va fer donació 
dels seus béns al Cabildo del Vaticà perquè 
promoguessin la coronació d’imatges de la 
Mare de Déu. La primera d’elles va ser la 
“Madonna della Febbre”, a la sagristia de la 
Basílica Vaticana (1631), coronada amb l’or 
llegat pel Comte Sforza. La intervenció del 
Cabildo Vaticà va suposar que les coronaci-
ons passessin a l’àmbit de vigilància i acció 
dels Romans Pontífexs i que aconseguissin 
gran difusió. A la fi del segle XIX la 
Congregació de Ritus va promulgar un 
“Ordo” (29 març 1897) basat en el que 
tenia el Capítol Vaticà i el va incorporar 
com a apèndix al “Pontificale Romanum”.
Els Papes van afavorir aquest costum de 
coronar imatges de la Mare de Déu, coro-
nant personalment o mitjançant llegats 
algunes imatges. Una de les primeres coro-
nacions papals va ser el 3 de maig de 1782, 
en què Pius VI va coronar a “Santa Maria del 
Popolo” a la Catedral de Cesena. El Bisbe 
de Menorca Bartomeu Pascual, va sol-

licitar al Papa Pius XII la “coronació ponti-
fícia” de la Verge del Toro, cosa que va ser 
concedida amb data 22 de setembre de 
1942. Havent comprovat la gran devoció de 
Menorca a la Verge del Toro -es diu al 
decret- “a tu, Il·lm. i Rvdm. Senyor, et con-
ferim per les presents lletres l’encàrrec de 
fer aquesta coronació”. Finalment, el dia 12 
de setembre de 1943 la imatge de la nostra 
patrona seria solemnement coronada, en 
nom del Sant Pare.

El costum de coronar imatges de Maria 
continua en els nostres dies, si bé l’any 
1981 es va renovar el ritu, amb el desig 
d’harmonitzar aquest costum amb la visió 
sobre Maria que presentava el Concili 
Vaticà II.

Encara que l’ús de coronar imatges de la 
Mare de Déu no es va iniciar fins al segle 
XVI, l’atribució a Maria del títol de 
“Basilissa” o “Reina” pertany a la tradició 
mil·lenària de l’Església. Es tracta d’un apel-
latiu que no es troba com a tal a la Sagrada 
Escriptura, però que les primeres generaci-
ons de cristians van aplicar a Maria inspi-
rant-se en les paraules de l’Àngel, que 
anuncia que el Fill que naixerà heretarà “el 
tron de David, el seu pare; rei del poble de 
Jacob per sempre i el seu regnat no tindrà 
fi “(Lc 1, 32-33), i en les paraules 
de Santa Isabel, que crida a 
Maria” la mare del meu Senyor 
“(Lc 1, 43).
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“Hay un peligro real de que a las 
generaciones futuras les deje-
mos solo escombros, desier-

tos y basura”. El Papa adoptó un tono 
apocalíptico con los participantes en la con-
ferencia celebrada en el Vaticano para con-
memorar el tercer aniversario de la encíclica 
Laudato Si.

En sus palabras, Francisco instó a los gobier-
nos de todo el mundo a cumplir sus com-
promisos para frenar el cambio climático, 
pues de continuar “el creciente consu-
mismo” podemos “convertir la Tierra en 
una enorme pila de escombros, desiertos y 
basura”. Frente a ello, es preciso una “acción 
coordinada e integral”.
Bergoglio instó a los gobernantes a honrar 
los acuerdos contemplados en el pacto de 
París, insistiendo en que instituciones como 
el Fondo Monetario Internacional o el Banco 
Mundial “tienen un papel importante” para 
alentar “reformas efectivas para un 
desarrollo más inclusivo y sostenible”.
“Se necesita un cambio en el paradigma 
financiero para promover el desarrollo 
humano integral”, subrayó el Pontífice, quien 
reclamó en que “las [...] finanzas vuelvan a 
ser un instrumento destinado a la mejor 
producción de riqueza y desarrollo”.
“Todos los gobiernos deben esforzarse 
por cumplir los compromisos asumi-
dos en París para evitar las peores conse-
cuencias de la crisis climática”, concluyó 
Francisco, quien señaló que “la reducción de 
los gases de efecto invernadero requiere 
honestidad, valentía y responsabilidad, espe-
cialmente de los países más poderosos y 
contaminantes. No podemos darnos el lujo 
de perder el tiempo en este proceso”

(Agencias 6 de julio de 2018)
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fi “(Lc 1, 32-33), i en les paraules 
de Santa Isabel, que crida a 
Maria” la mare del meu Senyor 

† Francesc, Bisbe de Menorca
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El Papa pide a los 
gobiernos que cumplan 
sus compromisos con el

cambio climático

EL COSTUM DE CORONAR
IMATGES DE MARIA

                 75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro                 75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro

Fresc de la coronació de la Mare de Déu.
Cúpula de la Basílica de Santa María de Steccata. Parma.
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Diumenge XV de Durant l’Anyla paraula
de Déu

L’Església un poble que peregrina cap a Déuevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Amós  7, 12-15
 En aquells dies Amasies, sacerdot, de Bet-El, digué 
a Amós: “Vident, vés-te’n d’aquí. Fuig al país de 
Judà. Menja-hi el teu pa i fé-hi de profeta, però 
aquí, a Bet-El, guarda’t de tornar-hi a fer de pro-
feta, que això és un santuari del rei, un temple de 
l’estat.” Amós li respongué: “Jo no som profeta, ni 
he estat mai de cap comunitat de profetes. Jo 
som pastor, i sé fer madurar el fruit dels sicò-
mors, però el mateix Senyor m’ha pres de darre-
ra els ramats i m’ha dit: “Vés a profetitzar a Israel, 
el meu poble”.”

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 d’Efes           1, 3-14
 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor 
Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota 
casta de benediccions espirituals dalt del cel; ens 

elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim 
sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens 
destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva 
benèvola decisió, que dóna alabança a la grandesa 
dels favors que ens ha concedit en el seu Estimat. 
En ell hem estat rescatats amb el preu de la seva 
sang. Les nostres culpes han estat perdonades. La 
riquesa dels favors de Déu s’ha desbordat en 
nosaltres. Ell ens ha concedit tota aquesta saviesa 
i penetració que tenim. Ens ha fet conèixer el 
secret de la decisió benèvola que havia pres en ell 
mateix, per executar-la quan els temps fossin 
madurs: ha volgut unir en el Crist tot el món, tant 
el del cel com el de la terra. En ell hem rebut la 
nostra part en l’herència. Ens hi havia destinat el 
designi d’aquell qui tot ho duu a terme d’acord 
amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim 
alabança de la seva grandesa, nosaltres que des 
del principi tenim posada en Crist la nostra espe-
rança. Vosaltres vau escoltar l’anunci de la veritat, 
la Bona Nova de la vostra salvació i, després 
d’escoltar-la i de creure-hi, també vosaltres, en el 

Crist, heu estat marcats amb l’Esperit Sant pro-
mès. Aquesta és la penyora de l’heretat que Déu 
ens té reservada, quan ens rescatarà plenament 
com a possessió seva personal. Aleshores serem 
alabança de la seva grandesa.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc   
6, 7-13

En aquell temps Jesús cridà els dotze i començà a 
enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre 
els esperits malignes i els recomanà que, fora del 
bastó, no prenguessin res per al camí: ni pa, ni 
sarró, ni diners, ni un altre vestit, i només les 
sandàlies per calçat. I els deia: “A la primera casa 
on posareu, quedau-vos-hi fins que us n’aneu 
d’aquell lloc. Si a un lloc no us voleu rebre ni 
escoltar, a l’hora de sortir-ne, espolsau-vos la 
terra de davall els peus, com una acusació contra 
ells.” Els dotze se’n van anar i predicaven a la gent 
que es convertissin. Treien molts de dimonis i 
ungien amb oli molts de malalts, que es posaven 
bons.

Lectura de la profecía de Amós    7, 12-15
En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, 
dijo a Amós: «Vidente, vete, huye al territorio de 
Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizar. 
Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es 
el santuario del rey y la casa del reino». Pero 
Amós respondió a Amasías: «Yo no soy profeta 
ni hijo de profeta. Yo era un pastor y cultivador 
de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi 
rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo 
Israel”».

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

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Efesios           1, 3-14
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con 
toda clase de bendiciones espirituales en los 

cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la funda-
ción del mundo para que fuésemos santos e 
intachables ante él por el amor. Él nos ha desti-
nado por medio de Jesucristo, según el beneplá-
cito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza 
de la gloria de su gracia, que tan generosamente 
nos ha concedido en el Amado. En él, por su 
sangre, tenemos la redención, el perdón de los 
pecados, conforme a la riqueza de la gracia que 
en su sabiduría y prudencia ha derrochado para 
con nosotros, dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad: el plan que había proyectado 
realizar por Cristo, en la plenitud de los tiempos: 
recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y 
de la tierra. En él hemos heredado también los 
que estábamos destinados por decisión del que 
lo hace todo según su voluntad, para que sea-
mos alabanza de su gloria quienes antes esperá-
bamos en el Mesías. En él también vosotros, 
después de haber escuchado la palabra de ver-
dad - el evangelio de vuestra salvación -, creyen-

do en él habéis sido marcados con el sello del 
Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de 
nuestra herencia, mientras llega la redención del 
pueblo de su propiedad, para alabanza de su 
gloria.

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos           6, 7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos, dándoles autoridad 
sobre los espíritus inmundos. Les encargó que 
llevaran para el camino un bastón y nada más, 
pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; 
que llevasen sandalias, pero no una túnica de 
repuesto. Y añadió: «Quedaos en la casa donde 
entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un 
lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos 
sacudíos el polvo de los pies, en testimonio 
contra ellos». Ellos salieron a predicar la conver-
sión, echaban muchos demonios, ungían con 
aceite a muchos enfermos y los curaban.

Puc ser cristià sense ser apòstol evange-
litzador? Posem atenció a l’evangeli 
d’aquest diumenge, mirem com actua 

Jesús. Ell no envia alguns dels seus apòstols, 
sinó tots. Tots els qui han acceptat la seva 
crida, ara són enviats a portar la bona nova 
als pobles. Fixem-nos també que no els envia 
en solitari, sinó de dos en dos com testimonis 
de la bona nova del Regne.
A més, vol que posin la confiança del seu 
treball només en Déu. No són els béns mate-
rials els qui duran la bona nova als pobles, 
sinó la confiança en Déu qui obre el cor de 
les persones i les fa acollidores i per això no 
els faltarà res del necessari per viure. Els 
dóna poder sobre els esperits malignes, sant 
Joan en la primera carta diu que el món sen-
cer està sotmès al Maligne (cf 1Jn 5, 19), per 

això Jesús investeix d’aquest poder als apòs-
tols, no sols als primers, sinó a tots, per tal 
que l’obra de salvació sigui una realitat per a 
tots els pobles.
En l’Evangelii Gaudium diu el papa Francesc: 
“L’evangelització és tasca de l’Església. Però 
aquest subjecte de l’evangelització és més que 
una institució orgànica i jeràrquica, perquè és 
abans de tot un poble que pelegrina cap a Déu. 
És certament un misteri que enfonsa les seves 
arrels en la Trinitat, però té la seva concreció 
històrica en un poble pelegrí i evangelitzador, la 
qual cosa sempre transcendeix tota necessària 
expressió institucional. Proposo aturar-nos una 
mica en aquesta forma d’entendre l’Església, que 
té el seu fonament últim en la lliure i gratuïta 
iniciativa de Déu.” (E.G. 111).
Continua més avall, “L’Església és enviada per 

Jesucrist com a sagrament de salvació oferta per 
Déu” (E.G. 112). Com ens recorda en el nom-
bre 111 el “subjecte de l’evangelització és més 
que una institució orgànica i jeràrquica ... és 
abans de tot un poble que pelegrina cap a Déu”. 
Per això, som tots els qui ens sabem cridats 
per Déu, els qui hem de treballar per donar 
a conèixer l’obra de salvació, fruit de l’amor i 
la misericòrdia de Déu. Ninguns ens podem 
excusar i, si algú té una vocació de privilegi, 
en aquesta missió, són els pares i mares que 
han demanat el baptisme pels seus fills.
Demanem al Senyor que ens obri el cor a 
l’esperança i ens ajudi en el treball de dester-
rar l’esperit del mal que domina el nostre 
món. Que la nostra pregària ens uneixi ínti-
mament a l’entrega incondicional de Jesús a 
fer la voluntat del Pare.

Cicle B
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En 1652 se padeció en Ciutadella 
una devastadora epidemia del 
cólera morbo, de tal gravedad 

que en aquel año fallecieron allí más de 
seiscientas personas adultas. Teniéndose 
noticias de que unos años antes en la 
ciudad de Palermo en Sicilia, ocurriendo 
un caso semejante, había cesado el con-
tagio al encomendarse a Santa Rosalía, 
hicieron lo mismo los vecinos de 
Ciutadella consiguiendo un favorable 
efecto, y como muestra de gratitud se 
hizo una pintura votiva con diversos 
sucesos de la vida de la santa que se 
representan teniendo al fondo una 
montaña, quizá a modo de alusión al 
monte donde Rosalía había morado, 
pero sin duda también al Monte Toro, 
puesto que la imagen de la Virgen de 
este santuario menorquín aparece en la 
cumbre, rodeada de otros santos espe-
cialmente venerados en la isla. En este 

óleo sobre tela, de autor anónimo, creo 
que es donde se halla la más antigua 
representación en color de la Mare de 
Déu del Toro.   

En Ciutadella la devoción a la Virgen 
con este título menorquín estaba muy 
viva y desarrollada. Una imagen suya se 
veneraba dentro de la torre del Convento 
de Santa Clara, y era invocada especial-
mente por los pescadores que desde el 
mar tomaban esa torre como punto de 
orientación y de plegaria. En 1622 fue 
llevada procesionalmente la santa imagen 
desde su santuario a Ciutadella, caso que 
se repitió en 1659, pocos años después 
de la mencionada epidemia. La imagen de 
María en la pintura votiva va vestida con 
túnica roja y manto azul. Está situada 
sobre una pequeña nube; a sus pies hay 
una vista del santuario y más abajo en la 
falda del monte aparece el toro de la 
tradición menorquina. 

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA
Salms de la 3a Setmana

Dg.15, XV de Durant l’Any: Am 7, 12-15 / Sal 
84 / Ef 1, 3-14 / Mc 6, 7-13.

Dl. 16, La Mare de Déu del Carme (MO): Is 1, 
11-17 / Sal 49 / Mt 10, 34-11, 1.

Dt. 17, Fèria: Is 7, 1-9 / Sal 47 / Mt 11, 20-24.

Dc. 18, Fèria: Is 10, 5-7. 13-16 / Sal 93 / Mt 11, 
25-27.

Dj. 19, Fèria: Is 26, 7-9. 12. 16-19 / Sal 101 / Mt 
11, 28-30.

Dv. 20, Fèria: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8 / Sal Is 38 / Mt 
12, 1-8.

Ds. 21, Fèria: Mi 2, 1-5 / Sal 10 / Mt 12, 14-21.

Dg. 22, XVI de Durant l’Any: Jr 23, 1-6 / Sal 22 
/ Ef 2, 13-18 / Mc 6, 30-34.

“Davant els reptes migratoris, l’única resposta sensata
és la de la solidaritat i la de la misericòrdia”

en paraules del Papa Francesc

Festa de la Mare de Déu del Carme
A la capella de les Carmelites Missioneres de Ciutadella:

Dilluns dia 16 de juliol, se celebrarà l’Eucaristia de la festa, a les 19.30 h.

A la Parròquia de la Mare de Déu del Carme de Maó:
Dilluns 16 de juliol a les 8.30 h rés del Rosari.

A les 9 h celebració de l’Eucaristia.
A les 20.30 h Eucaristia solemne presidida pel bisbe Francesc.

Al final de la celebració la Coral de gent gran interpretarà la Salve Marinera i 
es compartirà una mica de bereneta. 

L’horari de la visita al cambril és de 10 a 13 i de 17 a 20 h, els dies 14, 15, i 16.

En una pintura votiva del siglo XVII

Iconografía de Ntra. Sra. de El Toro (3)

Guillermo Pons Pons

L’absència d’una resposta 
col•lectiva europea a la situació 
de les persones movent-se dins i 

mitjançant el Nord d’Àfrica, Orient Mitjà i 
Europa està causant caos, confusió, pati-
ment innecessari i vulneracions de drets. 
Un punt crític en els fluxos cap a Europa 
és l’encreuament de la Mediterrània, el lloc 
més perillós i mortífer de les rutes migra-
tòries actuals del planeta. Freqüentment, la 
vida de les persones corre perill. Què hem 
de fer davant trucades d’auxili quan es 
tracta de persones en perill de mort a 
pocs quilòmetres d’Europa o que han 
pogut arribar a les nostres terres de forma 
desesperada? Des de Caritas creiem que 
salvar vides i ajudar-les en la seva inserció 

social és un imperatiu moral i legal bàsic, i 
un deure com a seguidors de Jesucrist.

Caritas aposta per un model d’immigració 
inspirat en l’acollida, la protecció, la promo-
ció i la integració com a resposta integral als 
reptes de la mobilitat humana. I demana a les 
administracions insular i autonòmica que 

plantegin al Govern espanyol l’impuls d’un 
canvi radical en la política migratòria euro-
pea.

Davant l’arribada a la nostra Illa de perso-
nes que fugen, arriscant la pròpia vida, a la 
recerca d’una vida millor, fugint de la pobresa, 
la fam, la guerra i de situacions socials insos-
tenibles als seus països, Caritas fa una crida a 
tota la societat menorquina a impulsar pro-
jectes de cooperació internacional a favor 
dels països més desfavorits, i a acollir, prote-
gir, promoure i integrar a aquelles persones 
que arriben a la nostra Illa.

Des de Caritas Diocesana de Menorca 
animam a tota la comunitat cristiana diocesa-
na a no decaure en la solidaritat que sempre 
ha caracteritzat la nostra Església de Menorca.
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REFORMA I CONTRAREFORMA

Marc Martí Totxo: l’home i el seu temps (3)Marc Martí Totxo: l’home i el seu temps

En aquell turbulent segle XVI la 
Cristiandat catòlica no només 
s’havia d’enfrontar al tradici-

onal enemic de la fe, el món islàmic, 
sinó que ella mateixa havia patit una 
tremenda commoció interna. L’oc-
tubre de 1517 -s’acaben de complir 
500 anys- el frare agustinià Martí Lu-
ter donava a conèixer a Wittenberg 
les 95 tesis que posaven en qüestió la 
doctrina papal sobre les indulgències. 
Tres anys més tard, Luter era exco-

municat pel papa Lleó X. Tanmateix, el 
fester que Luter havia encès ben aviat 
es convertí en paorós incendi que du-
rant un segle i mig devoraria Europa 
amb guerres de religió. En efecte, es 
tractava d’una autèntica revolució re-
ligiosa en l’origen de la qual hi confluï-
en complexos factors polítics, socioe-
conòmics, culturals (som a l’època de 
l’humanisme) i religiosos. Recordem, 
entre aquests últims, el descrèdit de 
l’Església com a institució, sobretot 
després del Cisma d’Occident, la cor-
rupció del clergat, les ànsies de refor-
ma, una nova espiritualitat més indi-
vidualista, etc. I, finalment, no podem 
oblidar el paper de la impremta en la 
ràpida propagació de les idees refor-
madores. Luter fou seguit per molts 
altres reformadors (Calví, Zwingli, 
etc.), mentre el rei Enric VIII trencava 
amb el papa i es proclamava cap de 
l’Església d’Anglaterra. En poques dè-

cades vastes zones d’Europa d’antiga 
tradició cristiana, sobretot al nord del 
continent, se separaren de l’obedièn-
cia de Roma.

La monarquia hispànica, fidel al ca-
tolicisme romà -encara que parado-
xalment sovint enfrontada als papes 
quant a governants dels Estats Pon-
tificis-, s’erigiria també en defensora 
de la fe lluitant contra les potències 
protestants a Europa, maldant d’im-
permeabilitzar les seves fronteres 
de qualsevol intent de penetració de 
les idees herètiques i, el que no era 
menys important, actuant de manera 
implacable contra qualsevol símptoma 
de dissidència religiosa interna. Marc 
Martí, en la seva qualitat de comis-
sari del Sant Ofici de la Inquisició a 
Menorca, s’implicaria plenament en 
aquesta lluita. Perquè a les Balears 
l’acció de la Inquisició contra els sim-
patitzants de la reforma -suposats o 
reals- va ser primerenca i contundent, 
i el 1535 el tribunal de Mallorca va 
processar i condemnar tres persones 
per luteranisme (una seria ajusticiada 
i cremada). Alguns anys més tard fou 
processat el menorquí Jordi Garcia, 
acusat també de luteranisme.

Si bé en un primer moment l’Esglé-
sia no s’havia adonat de la magnitud 
del desafiament de Luter, pels volts 
de 1530 hagué d’admetre la profun-
ditat de la ruptura, que requeria d’una 
resposta que necessàriament havia 
d’atendre múltiples fronts. Calia, tam-
bé, recollir les ànsies de reforma in-
terna que des de feia molts anys es 
manifestaven 
en el si del 
ca to l i c i sme , 
fruit dels 
m o v i m e n t s 
re n ov a d o r s 
arrelats en 
l ’espir i tua l i -
tat humanis-
ta que brollà 
ja en la baixa 

edat mitjana. Però els continus con-
flictes que enfrontaven les mateixes 
potències catòliques i el papat obliga-
ren a ajornar la principal iniciativa per 
intentar trobar una solució al proble-
ma, la celebració d’un concili ecumè-
nic. Aquest, al final, s’inauguraria a la 
ciutat de Trento el desembre de 1545. 
Després de tres etapes de sessions 
separades per llargues interrupcions, 
el concili quedà clausurat el desembre 
de 1563. Quedava fixat així el con-
tingut de la fe catòlica, l’orientació 
pastoral, l’eclesiologia i la disciplina 
eclesiàstica que romandrien vigents 
quatre segles, fins al concili Vaticà II. I 
l’aplicació d’aquesta Reforma catòlica 
-anomenar-la simplement Contrare-
forma en oposició a la Reforma pro-
testant resulta simplificador en excés- 
va ser immediata als regnes hispànics 
des del moment en que Felip II ordenà 
que els decrets conciliars tinguessin el 
rang de lleis dels regnes de la monar-
quia. També aquí Marc Martí, en la seva 
qualitat de paborde i vicari general de 
Menorca, fou el principal responsable 
de la seva implantació.

La Desgràcia de 1558 i les seves 
seqüeles; l’estructura imperial de la 
monarquia hispànica dels Àustria; el 
Mediterrani, on xoquen, s’entremes-
clen i s’amunteguen les civilitzacions 
i les cultures; les conseqüències de la 
Reforma protestant i la Reforma ca-
tòlica definida a Trento. Vet aquí, idò, 
les coordenades històriques i cultu-
rals on hem de situar la vida de Marc 
Martí i Totxo. 

Miquel Àngel Casasnovas

Retrat de Martí Luter,
per Lucas Cranach

Sessió del concili de Trento


