
Benvolguts diocesans:
La coronació d’una imatge de la Mare de 

Déu és una manera d’expressar d’una 
manera plàstica que és veritat el que ella 
proclamava en el 
“Magnificat”: que Déu 
exalça els que s’humili-
en. Per mitjà de símbols 
i d’imatges, el ritu de 
coronació vol cantar la 
glòria de Déu, que “fa 
caure del tron als pode-
rosos i exalça els humils” 
(Lc 1, 49).

Maria es va reconèi-
xer a si mateixa com la 
humil esclava de Déu i 
com servidora dels 
homes. Déu, en respos-
ta, la va elevar al cel i la 
va coronar com a Reina. 
Ja en l’Antic Testament 
es diu que el Senyor 
“adorna amb la victòria als humils” (Sal 149, 
4); Déu corona al petit i benigne, i l’“omple 
d’amor i de tendresa” (Sal 103, 4). El 
Senyor confia en els senzills: “En aquest 
posaré els meus ulls, en l’humil i l’abatut, 
que s’estremeix davant les meves paraules” 
(Is 66,2). En el Nou Testament, Jesús pro-
met el Regne del cel als pobres i diu que 
seran els humils els qui posseiran la terra 
(cf. Lc 5, 3-12). Ell mateix va viure amb man-
suetud i humilitat de cor (Mt 11, 29).

Per això, quan pensem en Maria com a 
“reina” no hem d’oblidar que la seva reiale-
sa és la d’una dona senzilla, que es reconeix 
petita davant Déu i està contenta de ser 
així. Tenim per reina a una dona que va 
viure en la pobresa i en la vida ordinària de 
la Palestina del seu temps. Si rep la corona 
de la vida, de l’honor i de la immortalitat és 
perquè va voler ser serventa de Déu i de la 
humanitat. Un prefaci de la litúrgia ho canta 
així: “A la Verge, que va voler dir-se la teva 
esclava i va suportar pacientment la igno-
mínia de la creu del Fill, la vau exalçar sobre 
els cors dels àngels, perquè regni gloriosa-
ment amb ell intercedint per tots els 

homes com a advocada de la gràcia i reina 
de l’univers “(Missa de la Mare de Déu 
reina).

Quan pugem al Santuari del Toro i con-
templem la imatge de la 
nostra Patrona amb la 
seva bella corona, 
podríem elevar amb 
ella un cant al Déu que, 
el seu admirable desig-
ni, escull precisament 
als últims i es fixa en els 
petits. Déu “ha mirat la 
petitesa de la seva ser-
venta” (Lc 1, 48). En 
mirar a Maria som con-
vidats també a viure 
com ella en la humilitat, 
que consisteix en bui-
dar-se de si mateix per 
fer lloc a Déu i en 
posar-se al servei de 
tots. “En Maria -va 

escriure el Papa Francesc- veiem que la 
humilitat no és la virtut dels febles sinó 
dels forts, que no maltracten a altres per 
sentir-se importants”. Finalment, mirar a la 
Verge coronada té també un significat pro-
fètic per al nostre món: Déu segueix prefe-
rint els pobres i senzills, als humils de cor. 
Ells seran exalçats; ells són benaurats, enca-
ra que siguin menyspreats pels poders 
d’aquest món.

En el ritu actual de coronació la súplica 
litànica acaba amb una oració en la qual es 
demana al Déu misericordiós que ens con-
cedeixi als que reconeixem a “santa Maria, 
la teva esclava, com la nostra Mare i la 
nostra Reina”, que “servint a tu i als ger-
mans aquí a la terra, mereixem ser rebuts 
en el teu regne etern “. Busquem la humili-
tat a la terra i estiguem molt a prop dels 
pobres i senzills, si volem ser un dia elevats 
a l’altura del cel i rebre la “corona 
promesa per Déu a aquells que 
l’estimen” (Sant 1, 12).
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20 líneas de acción

del Instrumentum Laboris
para el Sínodo

de los jóvenes (1)

Estructurado en tres partes, el Instrumentum 
Laboris para el Sínodo de los Jóvenes juega 
con los verbos ‘reconocer’, ‘interpretar’ y 
‘elegir’ para analizar el contexto actual en el 
que se mueven tanto la Iglesia como la 
juventud para, a partir de ahí, presentar 
posibles líneas de acción que centren el 
diálogo de los obispos que se reunirán en 
Roma el próximo mes de octubre. Éstas 
son las 20 líneas de acción del documento:

1. Apostar por los jóvenes no es 
opcional

El documento señala en su primer punto 
cómo “el cuidado de los jóvenes no es una 
tarea opcional para la Iglesia, sino una parte 
sustancial de su vocación y de su misión en 
la historia”. Por eso, “se invita a la Iglesia a 
acompañar a todos los jóvenes, sin excep-
ción, a la alegría de amor”.

2. Mirar más allá de la
secularización

Aunque al hacerse eco de la realidad, se 
hace eco de la creciente secularización en 
distintos lugares del planeta, el texto plan-
tea que “la secularización no parece afir-
marse como el destino ineluctable de la 
humanidad”. 

3. Atender a los no creyentes
El Instrumentum Laboris valora el trabajo 
de las Conferencias Episcopales por recopi-
lar las opiniones y reflexiones de los jóve-
nes. Sin embargo, se lamenta de que “en 
general, se presta atención a los jóvenes 
que pertenecen a las realidades eclesiales y 
que están activos ahí, con el riesgo de con-
siderarlos representativos de todo el 
mundo juvenil”, por lo que invita a tener 
una mayor amplitud de miras.

(De Vida Nueva)
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a l’altura del cel i rebre la “corona 
promesa per Déu a aquells que 
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L’HUMIL ESCLAVA
HA ESTAT EXALÇADA
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Anunciació- Murillo
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Diumenge XIX de Durant l’Anyla paraula
de Déu

El Pare ens atreu, anem a Jesúsevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del primer llibre dels Reis
19, 4-8

 En aquell temps Elies caminà durant un dia 
pel desert, s’assegué a l’ombra d’una ginesta 
i demanà la mort, pregant així: “Ja n’hi ha 
prou, Senyor. Preneu-me la vida; no he de ser 
més afortunat que els meus pares, que 
també han mort.” Després s’ajagué davall 
aquella ginesta i s’adormí. Mentre dormia, un 
àngel el tocà i li digué: “Aixeca’t i menja.” 
Llavors va veure al seu capçal un pa cuit 
sobre pedres i un càntir d’aigua. Menjà i 
begué, i s’adormí altra vegada. L’àngel del 
Senyor el tornà a tocar i li digué: “Aixeca’t i 
menja, que tens molt de camí a fer.” Ell 
s’aixecà, menjà i begué, i amb la força d’aquell 
aliment caminà quaranta dies i quaranta nits, 
fins que arribà a l’Horeb, la muntanya de 
Déu.

Salm responsorial    33
R: Tastau i veureu com és de bo el Senyor.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians d’Efes  4, 30-5, 2
Germans, no entristiu l’Esperit Sant amb què 
Déu vos ha marcat per reconèixer-vos el dia de 
la redempció final. Enfora de vosaltres tot mal-
humor, mal geni, crits, injúries i qualsevol casta 
de dolentia. Sigueu bondadosos i compassius 
els uns amb els altres, perdonau-vos tal com 
Déu vos ha perdonat en Crist. Sou fills estimats 
de Déu: imitau el vostre Pare. Viviu estimant, 
com el Crist ens estimà: ell s’entregà per nosal-
tres, oferint-se a Déu com una víctima d’olor 
agradable.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
6, 41-51

 En aquell temps els jueus murmuraven de Jesús 
perquè havia dit que era el pa baixat del cel, i 

es demanaven: “Aquest, ¿no és Jesús, el fill de 
Josep? Nosaltres coneixem son pare i sa 
mare, ¿i ara diu que ha baixat del cel?” Jesús 
els digué: “No murmureu entre vosaltres. 
Ningú pot venir a mi si no l’atreu el Pare que 
m’ha enviat. I els qui vénen a mi, jo els ressus-
citaré el darrer dia. Diu el llibre dels Profetes 
que tots seran instruïts per Déu. Tots els qui 
han sentit l’ensenyament del Pare i l’han après 
vénen a mi. No vull dir que algú hagi vist mai 
el Pare: només l’ha vist el qui ve de Déu; 
aquest sí que ha vist el Pare. Vos ho dic amb 
tota veritat: els qui creuen tenen vida eterna. 
Jo som el pa que dóna la vida. Els vostres 
pares, encara que menjaren el mannà en el 
desert, moriren, però el pa de què jo parl és 
aquell que baixa del cel perquè no mori ningú 
dels qui en mengen. Jo som el pa viu, baixat 
del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sem-
pre. Més encara: El pa que jo donaré és la 
meva carn: perquè doni vida al món.

Lectura del primer libro de los Reyes 
19, 4-8

En aquellos días, Elías anduvo por el desierto 
una jornada de camino, hasta que, sentándo-
se bajo una retama, imploró la muerte 
diciendo: «¡Ya es demasiado, Señor! ¡Toma 
mi vida, pues no soy mejor que mis padres!». 
Se recostó y quedo dormido bajo la retama, 
pero un ángel lo tocó y le dijo: «¡Levántate, 
come!». Miró alrededor y a su cabecera 
había una torta cocida sobre piedras calien-
tes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió 
a recostarse. El ángel del Señor volvió por 
segunda vez, lo toco y de nuevo dijo: 
«Levántate y come, pues el camino que te 
queda es muy largo». Elías se levantó, comió, 
bebió, y, con la fuerza de aquella comida, 
caminó cuarenta días y cuarenta noches 
hasta el Horeb, el monte de Dios.

Salmo responsorial    33
R: Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Efesios     4, 30-5, 2
Hermanos: No entristezcáis al Espíritu Santo 
de Dios con que él os ha sellado para el día 
de la liberación final. Desterrad de vosotros la 
amargura, la ira, los enfados e insultos y toda 
la maldad. Sed buenos, comprensivos, perdo-
nándoos unos a otros como Dios os perdonó 
en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos 
queridos, y vivid en el amor como Cristo os 
amó y se entregó por nosotros a Dios como 
oblación y víctima de suave olor.

Lectura del santo Evangelio
según san Juan               6, 41-51
En aquel tiempo, los judíos murmuraban de 
Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan baja-

do del cielo», y decían: «¿No es este Jesús, el 
hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a 
su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado 
del cielo?» Jesús tomó la palabra y les dijo: 
«No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no 
lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo 
resucitaré en el último día. Está escrito en los 
profetas: “Serán todos discípulos de Dios.” 
Todo el que escucha al Padre y aprende, viene 
a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a 
no ser el que está junto a Dios: ese ha visto al 
Padre. En verdad, en verdad os digo: el que 
cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. 
Vuestros padres comieron en el desierto el 
maná y murieron: este es el pan que baja del 
cielo, para que el hombre coma de él y no 
muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo; el que coma de este pan vivirá para 
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para 
la vida del mundo».

En el nostre baptisme el Pare ens ha 
atret cap a Ell com fills i filles, doncs 
Ell per a comunicar-nos la joia de la 

filiació ha enviat el seu Fill, Jesús de Natzaret, 
i això fa que podem anar a Jesús. Ara bé, no 
n’hi ha prou en ser batiat, hem de fer el pro-
cés d’anar a Jesús. Ell, Jesús, és el camí que ens 
porta al Pare.

Els creients necessitam un coneixement 
íntim de Jesús i, aquest no el tindrem sinó 
amb un tracte personal amb Ell. En la pregària 
confiada, en l’escolta atenta de la seva paraula 
que ens ajudi a comprendre el missatge de la 
seva vida.

Segur que haurem de superar més d’una 
temptació de tancar-nos al seu missatge, 
posant les raons que siguin, donat que assu-
mir-lo a fons condiciona la nostra manera de 

viure, de ser persones, sentir-nos fills i filles 
de Déu.

Quan vivim a fons una bona nova, no ens 
podem estar de comunicar-ho als altres. Diu 
el Papa Francesc: “En virtut del Baptisme rebut, 
cada membre del Poble de Déu s’ha convertit en 
deixeble missioner (cf. Mt 28,19). Cada un dels 
batejats, qualsevol que sigui la seva funció en 
l’Església i el grau d’il·lustració de la seva fe, és 
un agent evangelitzador... La nova evangelització 
ha d’implicar un nou protagonisme de cada un 
dels batejats. Aquesta convicció es converteix en 
una crida adreçada a cada cristià, perquè ningú 
no postergui el seu compromís amb l’evangelitza-
ció, ja que si un de debò ha fet una experiència 
de l’amor de Déu no necessita gaire temps de 
preparació per a sortir a anunciar-lo, no pot espe-
rar que li donin molts cursos o llargues instrucci-

ons. Tot cristià és missioner en la mesura en què 
s’ha trobat amb l’amor de Déu en Crist Jesús; ja 
no diem que som «deixebles» i «missioners», sinó 
que som sempre «deixebles missioners». Si no ens 
en convencem, mirem els primers deixebles, els 
quals, immediatament després de conèixer la 
mirada de Jesús, sortien a proclamar-lo joiosos: 
«Hem trobat el Messies!» (Jn 1,41). La samarita-
na, tan bon punt sortí del seu diàleg amb Jesús, 
es convertí en missionera, i molts samaritans 
cregueren en Jesús «per la paraula d’aquella 
dona» (Jn 4,39). També sant Pau, a partir del seu 
trobament amb Jesucrist, «de seguida es posà a 
predicar que Jesús era el Fill de Déu» (Ac 9,20). 
Què esperem nosaltres?” (E. G. 120)

Seure a la Taula de qui ens convida ens fa 
més íntims amb Ell. Diguem a tothom com 
ens estima Jesús.

Cicle B



Full Dominical Pàgina 3

En los primeros decenios del 
siglo veinte comenzó a promo-
verse las visitas turísticas a 

Menorca, cuya propaganda la designaba 
como «la isla blanca y azul». Por enton-
ces iba progresando el arte de la foto-
grafía, que algunos ingeniosos fotógrafos 
e impresores comenzaron a promocio-
nar vistas de paisajes, detalles de núcleos 
urbanos y  monumentos históricos o 
arqueológicos que se presentaban como 
tarjetas postales, con lo cual también se 
inició un afán de coleccionismo de esa 
variedad de artísticas o  llamativas com-
posiciones. El santuario de Monte Toro 
de alguna manera se sumó a estas inicia-
tivas.

Una significativa estampa con la ima-
gen de la Patrona y de un paisaje con 
una lejana vista del monte se publicó, 

llevando al pie esta inscripción: 
«Recuerdo del Santuario de Ntra, Sra. 
de Monte Toro en la isla de Menorca». El 
colorido de la imagen es el que de algún 
modo se halla en la auténtica escultura 
de la Virgen: túnica roja, manto azul, el 
niño desnudo, las coronas doradas, y el 
toro del color propio de ganado vacuno 
de la isla.

La figura de María se sitúa sobre una 
nube blanca, el celaje es de un tenue 
azul con indicios de la luz de alborada. El 
paisaje campestre que precede a la leja-
na montaña es el característico de la isla, 
con paredes secas en las parcelas y el 
arbolado de encinas y acebuches. Un 
sacerdote menorquín escribía estos ver-
sos: «Virgen del Tono / gloria y honor! / 
Sobre Menorca / estrella pura / siempre 
figura / tu resplandor» (A. Carabó).

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

Dg.12, XIX de Durant l’Any: 1R 19, 4-8 / Sal 33 / Ef 4, 30-5, 2 / Jo 6, 41-51.

Dl. 13, Fèria: Ez 1, 2-5. 24_2, 1a / Sal 148 / Mt 17, 21-26.
Dt. 14, Sant Maximilià M. Kolbe, prevere i màrtir (MO): Ez 2, 8_3, 4 / Sal 118 / 
Mt 18, 1-5. 10. 12-14.

Dc. 15, Assumpció de la Mare de Déu (S): Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a / Sal 44 / 1C 15, 
20-27a / Lc 1, 39-56.

Dj. 16, Fèria: Ez 12, 1-12 / Sal 77 / Mt 18, 21-19, 1.

Dv. 17, Fèria: Ez 16, 1-15. 60. 63 o bé: Ez 16, 59-63 / Sal Is 12 / Mt 19, 3-12.

Ds. 18, Fèria: Ez 18, 1-10. 13b. 30-32 / Sal 50 / Mt 19, 13-25.

Dg. 19, XX de Durant l’Any: Pr 9, 1-6 / Sal 33 / Ef 5, 15-20 / Jo 6, 51-58.

Una sugestiva estampa en colores

Iconografía de Ntra. Sra. de El Toro (7)

Guillermo Pons Pons

L’Institut Menorquí d’Estudis cele-
brà, dissabte dia 14 de juliol a 
Ciutadella, la seva setena jornada 

d’estudi i d’homenatge sobre una figura 
rellevant de l’àmbit de la llengua i la 
literatura. Protagonisme que se centra 
enguany en mossèn Josep Salord i 
Farnés (Ciutadella, 1911-1970), un per-
sonatge cabdal per a la llengua de 
Menorca, especialment durant la dicta-
dura franquista. 
Salord i Farnés, o el senyor Pepe, com 
se’l coneixia popularment, va ser, junta-
ment amb Francesc de Borja Moll, el 
principal referent del menorquinisme 
lingüístic, i representant la coherència 
intel·lectual al servei d’uns ideals impe-
ribles. 
Aquesta jornada d’estudi i d’homenatge 
va incloure, una semblança biogràfica 
per part de Joan F. López Casasnovas. 
Miquel Àngel Casasnovas xerrà de les 
aportacions a la historiografia menor-
quina que va fer qui fou ensenyant al 

Seminari Diocesà, mentre que el rector 
de la parròquia de Sant Bartomeu, Joan 
Febrer, ho feu sobre el vincle de Salord 
i Farnés amb l’Església de Menorca, on 
la seva figura fou clau per determinar el 
model lingüístic de la litúrgia en llengua 
vernacle. 
De la projecció exterior del prevere, en 
parlà Josefina Salord, a partir de les 
investigacions i els documents episto-
lars recopilats per Joana Moll Capó. El 
matí es tancà amb una visita a l’Arxiu 
Històric Municipal on hi ha el fons del 
filòleg. 
Andreu Vidal parlà de llengua i litúrgia i 
Antoni Joan Pons ho va fer sobre Salord 
i Farnés com a estudiós i editor de tex-
tos medievals i moderns. Jaume Mascaró 
tancà les intervencions referint-se a la 
recerca de les fonts orals, deixant pas a 
una taula rodona final que moderà ell 
mateix, i en la qual hi participaren Josep 
Sastre, Joan Febrer, Joan Pons Moll, 
Andreu Vidal.

Jornades de reconeixement a Mn. Josep Salord i Farnés

Festa de Santa Beatriu de Silva
Fundadora de l’ordre de la Immaculada Concepció

A la capella de les Concepcionistes de Maó:
Divendres 17 d’agost a les 19.30 h,

Eucarist ia solemne
presidida pel bisbe Francesc Conesa
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PABORDE DE MENORCA

Marc Martí Totxo: l’home i el seu temps (7)Marc Martí Totxo: l’home i el seu temps

No havia arribat encara Marc 
Martí a Espanya quan, el 
març de 1565, Felip II el no-

menava paborde de Menorca en subs-
titució, per renúncia, de Miguel Iváñez. 
Tanmateix no tornà de seguida a Me-
norca, sinó que s’encaminà a Madrid per 
donar compte de la seva missió al rei i 
enllestir diverses gestions. El càrrec de 
paborde, de patronat reial, implicava la 
rectoria de la parròquia de Santa Maria 
de Ciutadella i era el principal càrrec 
eclesiàstic de l’illa, integrada en el bisbat 
de Mallorca. Acabada l’estada a Madrid, i 
de pas per Barcelona, Marc Martí rebria 
del bisbe de la capital catalana els quatre 
ordes menors i el subdiaconat, el 18 de 
desembre de 1566. Mentrestant, el 24 
de gener de 1567, el seu germà Onofre 
prenia possessió de la pavordia de Ciu-
tadella en qualitat de procurador. 

Al ja paborde Martí li mancava encara 
un darrer pas. Per açò es dirigí a Mallor-
ca per presentar-se al seu bisbe, Diego 
de Arnedo, del qual rebé les instruccions 
corresponents per a l’exercici del càrrec 
i, sobretot, per ser ordenat diaca i pre-
vere (el 22 de febrer i el 17 de març de 
1567, respectivament). Al cap d’un mes 
ja es trobava a Menorca, però els pri-
mers temps del seu ministeri com a pa-
borde van ser prou complicats per dos 
motius fonamentals. D’una banda, l’estat 
de prostració en què es trobava l’illa no-
més nou anys després de la Desgràcia, en 
ple procés de repoblament i de recons-
trucció, amb un clergat encara escàs en 
nombre i poc instruït intel•lectualment 

i teològicament, i amb 
uns temples que acusa-
ven encara els estralls 
del saqueig i l’incendi 
de 1558; també la casa 
de la pabordia estava 
cremada i en runes. 
D’altra banda, les rela-
cions amb el vicari ge-
neral Antoni Tica eren 
tibants per qüestions 
de jurisdicció i preemi-
nència. El vicari general 
era el delegat del bisbe 
a Menorca i presidia la 
cúria eclesiàstica. Atès 
que els pabordes solien ser absentistes, 
ja que en la seva majoria només els in-
teressava el càrrec per les rendes que 
generava i ni es traslladaven a Menorca, 
el vicari general era en la pràctica la pri-
mera autoritat eclesiàstica. 

Aquest absentisme era general i no 
només a Menorca, ja que afectava totes 
les jerarquies de l’Església, la qual cosa 
repercutia greument en la pràctica pas-
toral. L’arrel del problema era el sistema 
benefi cial de provisió de càrrecs eclesi-
àstics vinculats a unes rendes, que eren 
la immensa majoria. El concili de Trento 
no canvià el sistema de benefi cis ecle-
sials, però obligà els seus posseïdors a 
estar presents a les seves destinacions i 
a complir amb les seves funcions. Marc 
Martí era partidari d’aplicar estricta-
ment aquest criteri i es queixà en di-
verses ocasions de l’incompliment dels 
clergues. També veia en el tradicional ab-

sentisme dels pabor-
des i en l’elecció per a 
aquest càrrec de per-
sones poc idònies la 
causa del defi cient es-
tat moral i intel•lectual 
del clergat insular, la 
qual cosa repercutia 
molt negativament en 
els fi dels.

Però encara que 
Marc Martí devia coin-

cidir amb el bisbe Arnedo en el propòsit 
d’implantar la reforma tridentina, la seva 
relació no fou gens fàcil. Ambdós eren 
homes de caràcter fort, autoritari i obs-
tinat i, a més, Arnedo preferia fer costat 
al seu vicari general Antoni Tica abans 
que no al paborde, que exigia l’exercici 
de la plena jurisdicció del càrrec. Dis-
conforme, Marc Martí marxà a Madrid el 
juny de 1567 per tractar aquest tema a 
la cort. Més tard, l’abril de 1569, intentà 
renunciar al càrrec, però Felip II no li ho 
va acceptar. El confl icte no es resoldria 
fi ns l’any 1572, amb el trasllat de Diego 
de Arnedo a la diòcesi d’Osca. 

Molt diferent va ser la relació amb el 
nou bisbe de Mallorca Joan Vich i Man-
rique de Lara, que prengué possessió de 
la mitra l’octubre de 1574. El seu llarg 
pontifi cat, que arriba fi ns al 1604, quan 
fou preconitzat arquebisbe de Tarrago-
na, coincideix amb els anys de major 
activitat del paborde menorquí. Qualifi -
cat de persona afable i benigne, el bisbe 
Vich confi à totalment en Marc Martí i 
el nomenà el seu vicari general a Me-
norca. Des d’aquest moment i fi ns a la 
seva mort, idò, Marc Martí reuniria en 
la seva persona un poder absolut so-
bre l’Església insular en la seva qualitat 
de paborde, vicari general i comissari 
del Sant Ofi ci, càrrec que ostentava des 
del 1567. A més, era protector dels con-
vents franciscans de l’illa. Massa poder 
durant massa anys per exercir-lo sempre 
amb seny i moderació.

Miquel Àngel Casasnovas

Palau dels bisbes de Mallorca

La parròquia de Santa Maria,
avui catedral de Menorca


