
Queridos dio-
cesanos:

El relato sobre 
los Magos de 
Oriente, que se 
recoge en el 
Evangelio de San 
Mateo (2, 1-12), ha 
estimulado la fanta-
sía y también la ilu-
sión de muchas per-
sonas, sobre todo 
de los niños, pero es 
también un relato 
que nos invita a la 
reflexión.

Los Magos eran 
probablemente unos 
hombres proceden-
tes de Persia que 
habían desarrollado conocimientos tanto 
filosóficos como religiosos. Algunos auto-
res dicen que eran sacerdotes de la reli-
gión de Persia y también que tenían cono-
cimientos astronómicos. Por eso se dice 
que eran “sabios”. En el Evangelio repre-
sentan el camino de las religiones y la 
filosofía hasta Cristo. El dinamismo de 
búsqueda de la verdad, que lleva al hom-
bre a desear la sabiduría, le conduce hasta 
Cristo. Por eso, como dijo Benedicto XVI, 
“estos hombres son predecesores, pre-
cursores, de los buscadores de la verdad, 
propios de todos los tiempos” (La infancia 
de Jesús, p. 101).

En San Mateo no se dice que fueran 
reyes. Es la tradición posterior la que ha 
unido la historia de los Magos con las pro-
mesas contenidas en el capítulo 60 de 
Isaías y en el Salmo 72, 10. Isaías dice que 
los reyes se verán atraídos por la luz que 
brilla en Jerusalén; vendrán a ella “con dro-
medarios de Madián y Efa”, “cargados de 
oro e incienso y proclamando las alaban-
zas del Señor” (60, 6). El Salmo 72 habla de 
que los reyes de Tarsis, de Sabá y de Seba 
ofrecerán tributos al Mesías. La tradición 
de la Iglesia ha visto, por ello, en los Reyes 
Magos un signo de la universalidad de la fe, 

que alcanza a todos 
los hombres. Los 
sabios representan 
a la humanidad, que 
emprende el cami-
no hacia Cristo. 
Representan el 
anhelo interior del 
espíritu humano, la 
marcha de las reli-
giones y de la razón 
humana al encuen-
tro con Cristo.

El episodio de 
los sabios de 
Oriente nos hace 
caer en la cuenta 
de varias cosas. La 
primera es que 
toda auténtica bús-

queda de la verdad conduce hasta Cristo. 
Los cristianos estamos convencidos de 
que la plenitud de los anhelos religiosos 
del ser humano, de sus conocimientos 
científicos y de todos sus saberes se 
encuentra en Jesucristo. Esto nos mueve a 
tratar con mucho respeto cada avance del 
ser humano hacia la verdad, por pequeño 
que sea. La segunda reflexión es que la fe 
en Jesucristo es una riqueza para todos 
los seres humanos, los de Tarsis, los de 
Arabia o los de Saba. Convencidos de ello, 
los cristianos no podemos cesar nunca de 
proclamar que la salvación nos ha llegado 
a través del niño de Belén, Dios hecho 
hombre.

Cuando los Magos llegan ante el Niño, 
se postran ante él y le rinden homenaje 
como Rey. Es sorprendente su capacidad 
de reconocer las señales y advertir que 
aquel niño pobre nacido en un pesebre, 
era el Mesías esperado. Los dones que le 
ofrecen -el oro, el incienso y la mirra- son 
un reconocimiento de la realeza de este 
Niño. Siguiendo el camino de los Magos, 
buscando la verdad como ellos, también 
nosotros podremos arribar a la cueva de 
Belén, postrarnos ante el Niño y adorarlo 
como el Hijo de Dios.
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Toni Carreras Torrent (Maó 

1963), és missioner seglar 
a Quito Equador des del 

2007 i passa, per tant, el Nadal 
prou enfora de Menorca. Li 
adrecem unes preguntes en 
motiu de la festa de la 
Sagrada Família.
Què és per vostè Nadal?
El Nadal és el “Déu-amb-nosaltres”, la festa 
on celebrem que Ell va acampar entre nosal-
tres, es va fer Home i va transitar per la vida 
sent un fillet, un adolescent i que als 30 anys, 
va iniciar la seva vida pública per anunciar la 
Bona Nova. Per Nadal proclamem “avui ens 
ha nascut un Salvador” i com a qualsevol 
naixement, com a família humana, fem una 
gran festa. Aquest naixement té ressonàncies 
dins cada llar, es renoven lligams i és un 
moment de retrobar-se. 
Com viu el Nadal a Quito? 
A Equador hi ha manifestacions populars 
molt arrelades, com el “pase del Niño”, que 
es va celebrant per barriades, entitats. És 
com un “Betlem Vivent” itinerant, una gran 
processó on hi són presents tots els ele-
ments d’un naixement: La Sagrada Família, els 
Reis Mags, pastors i àngels... També s’organit-
za, a tot nivell, resar la “novena de Nadal”, 
amb diversos textos i orientacions, adap-
tant-se a moltes realitats. I ara la festa de la 
Sagrada Família. 
Quin lligam té amb Nadal? 
Jesús ve al món fent-se carn en una família. 
Així la festa d’avui complementa el missatge 
de Nadal. Ens recorda que la família és una 
part essencial del Projecte Salvífic, per açò 
ens referim a la família com a “Església 
domèstica”, és una festa important. 
Quin valor té per vostè la família i quin 
li troba a escala social? 
Ara sóc col•laborador en la missió del “CMT 
-Una família de famílies-”, una obra de la 
Companyia de Jesús que treballa amb pobla-
ció exclosa del nord de Quito, on som testi-
monis de les “ferides de les famílies”, una 
realitat que interpel•la i que ens obliga a ser 
creatius per poder aconseguir que les perso-
nes se sentin acollides. L’Exhortació 
Apostòlica “Amoris Laetitia”, del Papa 
Francesc, és la nostra guia en l’acció pastoral. 
Aquesta ha d’esser gradual i amarada de la 
lògica de la misericòrdia. El primer és acon-
seguir persones que se sentin reconciliades i 
estimades. Llavors es podran reconciliar 
familiarment, descobrint el “do de la meva 
família”. És un camí llarg i no sempre fàcil. 
Aconseguir “famílies sanes i segures” és la 
base per a una convivència social profitosa. 
En la família es juga el futur de la societat.

 Toni Olives

l’entrevista a...
TONI CARRERAS

TORRENT

LOS SABIOS DE ORIENTE
† Francesc, Obispo de Menorca

paraules del Bisbe

oni Carreras Torrent (Maó 
1963), és missioner seglar 

2007 i passa, per tant, el Nadal 

“L’Adoració” Monestir de
Santa Clara, Ciutadella
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Epifania del Senyor
la paraula
de Déu

Cicle C

L’evangeli que es proclama aquest 
diumenge correspon  al capítol 2 
de l’evangeli segons sant Mateu, 

propi de la Festivitat de la Epifania de 
Nostre Senyor.

Els savis han descobert l’estrella que els 
guia cap a la llum de Betlem, aquesta llum es 
Jesús que ens il•lumina des de la seva  humi-
litat. La autoritat del seu temps desconeixia 
de la seva existència, els poderosos tan sols 
s’amoïnen quan consideren que poden tre-
molar els seus solis. I a pesar de la proposta 
que fan al savis no pensen adorar-lo perquè 
el seu déu es el poder i el volen conservar a 
tota costa.

El savis estrangers es guien per la llum 

que brilla en la fosca, i els porta fins a la 
cambra on Jesús i Maria, la seva mare, es 
troben junts amb ell, en moments d’intimi-
tat, és necessari entrar, creuar el dintell de 
la porta de la por, del que diran, de la man-
dra, acostar-se al cap i a la fi, per a conèixer 
a Jesús. Tan sols quan ho fem així realment 
el podrem conèixer, al savis així ho van fer:  
“es prostraren a terra i el van adorar” (sol 
davant Déu ens agenollem i l’adorem) “i li 
oferiren presents: or, encens i mirra” (tot el seu 
afany i ambició de riquesa, poder i prestigi 
-els gran déus/ídols-). I la seva vida va canvi-
ar al reconèixer Jesús com únic Déu, ja no 
van necessitar el poder d’Herodes, sinó que 
el seu camí va ser diferent (“se’n tornaren al 

seu país per un altre camí”) perquè la llum de 
la estrella de Jesús ja la portaven al seu cor 
que il•luminava i guiava el camí de las seves 
vides.

Noltros, si desitgem no ser estrangers i 
ser propers a Jesús, hem d’imitar al savis i 
guiar-nos per la llum de l’Evangeli, evitant els 
Herodes del nostre temps que ens faran 
falses i afalagadores promeses brindant-nos 
camins de fosca. Tant sols seguint aquesta  
llum podrem arribar fins Jesús, i llavors als 
seus peus hi posarem “or, encens  i mirra”, 
és a dir: afany de riqueses, poder i religió 
mal entesa, perquè tan sols en la mesura 
que supeditem aquestes tres temptacions 
podrem trobar-nos i seguir Jesús.

Lectura del llibre del
profeta Isaïes       60, 1-6
  
Salm responsorial   71
R: Tots els pobles, Senyor, 
vos faran homenatge.

Lectura de la carta de
sant Pau als cristians d’Efes

3, 2-3a.5-6
Germans, segurament heu sentit 
dir que Déu m’ha confiat la mis-
sió de comunicar-vos la seva 
gràcia: per una revelació he 
conegut el misteri secret, que 
els homes no havien conegut en 
les generacions passades tal 
com ara Déu l’ha revelat per 
l’Esperit als sants apòstols de 
Crist i als profetes.  El secret és 
aquest: que des d’ara, per l’evan-
geli, tots els pobles, en Jesucrist, 
tenen part en la mateixa herèn-
cia, formen un mateix cos i com-
parteixen la mateixa promesa.
  

Lectura de l’evangeli
segons sant Mateu     2,1-12
Quan va néixer Jesús, a Bet-
Lèhem de Judea, en temps del 
rei Herodes, vingueren d’Orient 
uns màgics i, en arribar a 
Jerusalem, demanaven: «¿ On és 
el rei deis jueus que acaba de 
néixer? Hem vist com s’aixecava 
la seva estrella i venim a presen-
tar-li el nostre homenatge. El rei 
Herodes i tota la ciutat de 
Jerusalem s inquietaren en sentir 

aquestes noves. Herodes convo-
cà tots els grans sacerdots amb 
els lletrats del poble i els dema-
nava on havia de néixer el 
Messies. Ells respongueren: «A 
Bet-Lèhem de Judea. Així ho 
escriu el profeta: “Tu, Bet-Lèhem, 
terra de Judà, no ets de cap 
manera la més petita entre les 
famílies de Judà, perquè de tu 
sortirà un príncep que pasturarà 
Israel, el meu poble” .» Llavors 
Herodes cridà secretament els 
màgics i s’informà ben bé del 
moment en què s’havia aparegut 
l’estrella. Després els encaminà 
a Bet-Lèhem amb aquesta reco-
manació: «Anau, cercau ben bé 
aquest infant i, quan l’haureu 
trobat, feis-m’ho sebre, que jo 
també vull presentar-li el meu 
homenatge. »Sortint de l’audièn-
cia del rei, es posaren en camí.  
Llavors se’n temeren que l’es-
trella que havien vist aixecar-se 
anava davant ells fins que s’aturà 
damunt el lloc on hi havia l’in-
fant. La seva alegria en veure allà 
l’estrella va ser immensa. 
Entraren tot d’una a la casa, 
varen veure l’infant amb Maria, 
sa mare i, prostrats en terra, u 
presentaren el seu homenatge. 
Varen obrir llavors les seves 
arquetes per oferir-li presents: 
or, encens i mirra.  D e s p r é s , 
advertits en un somni que no 
anassin a veure Herodes, se’n 
tornaren al seu país per un altre 
camí.

Lectura del libro de Isaías
60, 1-6

¡Levántate y resplandece, 
Jerusalén, porque llega tu luz; la 
gloria del Señor amanece sobre 
ti! Las tinieblas cubren la tierra, la 
oscuridad los pueblos, pero 
sobre ti amanecerá el Señor, y su 
gloria se verá sobre ti. Caminarán 
los pueblos a tu luz, los reyes al 
resplandor de tu aurora. Levanta 
la vista en torno, mira: todos ésos 
se han reunido, vienen hacia ti; 
llegan tus hijos desde lejos, a tus 
hijas las traen en brazos. Entonces 
lo verás y estarás radiante; tu 
corazón se asombrará, se ensan-
chará, porque la opulencia del 
mar se vuelca sobre ti, y ta ti lle-
gan las riquezas de los pueblos. Te 
cubrirá una multitud de camellos, 
dromedarios de Madián y de Efá. 
Todos los de Saba llegan trayen-
do oro e incienso, y proclaman 
las alabanzas del Señor.

Salmo responsorial   71, 
R: Se postrarán ante ti, Señor, 
todos los pueblos de la tierra. 

Lectura de la carta del após-
tol san Pablo a los Efesios

3, 2-3a. 5-6

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo      2, 1-12
Habiendo nacido Jesús en Belén 
de Judea en tiempos del rey 
Herodes, unos magos de Oriente 
se presentaron en Jerusalén pre-

guntando: «¿Dónde está el Rey de 
los judíos que ha nacido? Porque 
hemos visto salir su estrella y 
venimos a adorarlo». Al enterarse 
el rey Herodes, se sobresaltó, y 
todo Jerusalén con él; convocó a 
los sumos sacerdotes y a los 
escribas del país, y les preguntó 
dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: «En Belén de 
Judea, porque así lo ha escrito el 
profeta: “Y tú, Belén, tierra de 
Judá, no eres ni mucho menos la 
última de las poblaciones de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe que pas-
toreará a mi pueblo Israel”». 
Entonces Herodes llamó en 
secreto a los magos para que le 
precisaran el tiempo en que había 
aparecido la estrella, y los mandó 
a Belén, diciéndoles: «ld y averi-
guad cuidadosamente qué hay del 
niño y, cuando lo encontréis, avi-
sadme, para ir yo también a ado-
rarlo.» Ellos, después de oír al rey, 
se pusieron en camino, y de pron-
to, la estrella que habían visto salir 
comenzó a guiarlos hasta que 
vino a pararse encima de donde 
estaba el niño. Al ver la estrella, se 
llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa, vieron al niño 
con María, su madre, y cayendo 
de rodillas lo adoraron; después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra. Y 
habiendo recibido en sueños un 
oráculo, para que no volvieran a 
Herodes, se marcharon a su tie-
rra por otro camino.

“Van entrar a la casa...
i es prostraren”

evangeli i vida

Vicent Llabrés



Full Dominical Pàgina 3

La Bíblia és la història de gràcia salva-
dora de tota la humanitat, en ella es 
reflecteix la fidelitat de Déu i la rup-

tura de la nostra. Només adherits a Déu es fa 
possible un camí realitzador de l’ésser. La gran 
heretgia que segueix amenaçant a la humani-
tat és la persistència en allunyar-nos de Déu, 
creure que podem viure al marge de la seva 
voluntat. L’ésser humà s’aixeca prepotent i 
controlador amb la pretensió de ser com 
Déu. Vol tenir poder i domini per sotmetre els 
éssers humans en favor dels interessos d’uns 

pocs, els que dominen. En lloc de la fraternitat, 
sorgeix l’esclavitud. Enfront de tot aquest mal 
que s’ha anat engrandint, Déu tria un home: 
Abraham, i el crida. Déu l’ha trobat fidel, ell 
serà el pare de la fe. Resplendeix novament 
l’esperança. L’elecció d’Abraham és un acte de 
la gràcia de Déu, que vol salvar la humanitat 
per mitjà de la humanitat. La crida porta amb 
si una exigència: obeir. “Surt de la teva terra a 
la terra que jo et donaré” (Gn 12,1). Sortir de 
la terra és sortir del límit, és trencar l’estre-
tor que ens lliga. Déu ens llança a aventurar la 

vida cap al desconegut. En el seu cor, Abraham 
sap que va de la mà invisible del seu Déu, que 
se li ha mostrat com amic. S’inicia un diàleg 
amorós en el qual Déu i l’home es compro-
meten per sempre en fidelitat. Per Abraham, el 
fonamental serà la confiança en Déu. La confi-
ança li va donar seguretat. Els amics de Déu 
que s’han fiat d’Ell han transformat la història 
de la humanitat. Han estat constructors de la 
justícia de Déu. La confiança en la gràcia serà 
per sempre l’antídot contra les heretgies que 
ens assetgen.

LECTURES
DE LA MISSA 

DIÀRIA
Salms de la
3a Setmana: 

Dg.6, Epifania del 
Senyor (S): Is 60, 1-6 / 
Sal 71 / Ef 3, 2-3a. 5-6 / Mt 
2, 1-12.

Dl. 7, II aniversari de 
l’ordenació episcopal 
del Rvdm. P. Francesc 
Simón Conesa Ferrer, 
bisbe de Menorca.
Sant Ramon de 
Penyafort, prevere 
(MO): 1Jo 3, 22-4, 6 / Sal 
2 / Mt 4, 12-17. 23-25.

Dt. 8, Fèria: 1Jo 4, 7-10 / 
Sal 71 / Mc 6, 34-44.

Dc. 9, Fèria: 1Jo 4, 11-18 
/ Sal 71 / Mc 6, 45-52.

Dj. 10, Fèria: 1Jo 4, 19-5, 
4 / Sal 71 / Lc 4, 14-22a.

Dv.11, Fèria: 1Jo 5, 5-13 
/ Sal 147 / Lc 5, 12-16.

Ds.12, Fèria: 1Jo 5, 
14-21 / Sal 149 / Jo 3, 
22-30.

Dg. 13, Baptisme del 
Senyor (F): Is 40 1-5. 
9-11 / Sal 103 / Tt 2, 
11-14. 3, 4-7 / Lc 3, 15-16. 
21-22.

Un costum que es practicava a totes 
les esglésies menorquines era el cant 
solemne de la calenda, pregó que, a 

la nit santa de Nadal, ens situa cronològicament 
el naixement del Salvador. Tenim documentat 
aquest cant a Santa Clara a la visita pastoral que 
es feu el 13 d’abril de 1784 en que es manà que 
es fessin economies en les despeses: “Por quan-
to directamente se opone a diferentes decretos 
de la sagrada Congregacion, i a muchas Bullas 
de los Papas el que las Religiosas en sus emple-
os officios i obediencias agan gasto alguno, que 
sirva para regalo de la Comunidad, o para ador-
no de la Iglesia, o para mayor solemnidad del 
culto divino, o para qualquiera otra cosa; Manda, 
i ordena Su Paternitat Molt Reverenda que en 
adelante ni la sacristana, ni la que canta la 

Calenda en la vigilia de Navidad, ni la Abadesa 
eligenda en la noche del escrutinio ni alguna 
Religiosa en qualquiera ocasion se atreva a 
hazer aquellos gastos, que antes de introducirse 
la vida comun se acostumbravan con corrupte-
la, i abusos en este monasterio”.

També a l’església de Santa Maria de 
Ciutadella es cantava i s’acompanyava d’un 
sermó. Així el Dr. Bartomeu Taltavull, Ecònom, 
diu l’any 1778 :”Item per charitat del sermo de 
la calenda he pagat a Fra Pere Ferrer Augustino 
conforme recibo 1 lliura 4 sous”.”Item per el 
treball de cantarla al Reverent Dr. Antoni 
Amangual he pagat conforme recibo 1 lliura 4 
sous”. L’any següent el mateix Dr. Taltavull diu: 
“Item per el treball de cantar la calenda el dis-
sapte de Nadal se ha pagat à Marti Piris clerga 

un real de 8 consta de recibo  1 lliura 4 sous” 
“Item en dit dia se ha pagat al Pare Fra Fulgenci 
Piris Agustino per la charitat del sermo de la 
calenda un real de 8 consta de recibo 1 lliura 4 
sous”. El 26 de desembre de 1780 es pagà al 
pare fra Felip Barceló pel sermó de la calenda  
1 lliura 4 sous i el 2 de gener de 1781 la matei-
xa quantitat al llicenciat Antoni Pizà clergue per 
cantar la calenda. El 1781 la cantà el llicenciat 
Andreu Pons i el 1782 el llicenciat Francesc 
Quadrado mentre que predicà el sermó fra 
Fulgenci Piris. El 1783 la cantà el reverend Don 
Marc Gomila i predicà el sermó fra Antoni 
Comellas. El 1784 la cantà el reverend Joan 
Tomàs, clergue i predicà el pare Melià de Sant 
Francesc. Com es veu, el costum era canviar 
cada any de cantor i de predicador.

Florenci Sastre

miscel.lània menorquina

Calenda

Gaudete et Exsultate

Anna Seguí, ocd
Dos subtils enemics de la santedat III

Capítol segon

Reflexionem en contrast amb els contravalors que 
observem en l’ambient, guarniments, invitació a 
fer festes i regals…, propagandes enlluernadores.

A partir d’imatges molt actuals que tenim al davant 
sense cap esforç, durant la trobada hem anat destriant 
el superficial, la hipocresia i la banalitat, de les actituds 
que ens proposa l’adveniment de Jesús enmig nostre: 
solidaritat, entrega als germans més pobres i necessitats, 
acompanyar a les persones sumides en la soledat. Ser 
austers, distingir el necessari del consum compulsiu. 
Valorar els moments viscuts en família, recordant tantes 
coses positives que hem rebut. Ser agraïts.
Avui, 15 de desembre, mentre compartim junts el goig 
de Nadal en grup, volem agrair el fet d’haver trobat un 
espai on uns i altres ens sentim com a casa. Les troba-
des mensuals fan reflexionar, recordar i sentir-nos 
acompanyats en aquest camí que és la vida. També agra-
ïm les vostres paraules i els moments de silenci. 

Els universitaris a Barcelona es reuneixen
per compartir el goig de Nadal

Els animadors del grup d’universitaris a Barcelona es van proposar, en la reunió del grup,
el dissabte 15 de desembre, que els joves reflexionassin sobre els valors que es desprenen

del Misteri de Nadal. Així ho explica la coordinadora del grup, na Maria Dolors:

Intentem fer realitat el compromís que descobrim a 
través de les comunicacions i les reflexions que van 
sorgint en cada reunió, i ens fan sentir interès per la 
gent que tenim a prop.
En definitiva, comprometent-nos a cercar en el món la 
bellesa, la senzillesa i la pau; i dintre nostre el desig de 
fer i transmetre la bondat i el bé.
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  Baptisme del 
Senyor

Festa litúrgica a les 
diverses parròquies 
de Menorca.
Diumenge 13 de 
gener.

  XXVI Aplec 
Missioner

El Secretariat de 
Missions organitza la 
trobada d’enguany 
sota el lema “Amb 
Jesús a Betlem. 
Quina bona notí-
cia!”. Centrada en el 
Fill de Déu com el 
primer missioner, la 
festa va adreçada als 
fi llets I fi lletes que es 
preparen per a rebre 
la primera comunió.
Dissabte 26 de gener, 
de les 10.45 h a les 
12.30 h, davant la Sala 
Multifuncional de 
Ciutadella. Es posa a 
disposició un servei 
d’autobús que sortirà 
des de la Plaça Micolas 
de Sant Lluís a les 
9.15 h i passarà per la 
resta dels pobles.
Els catequistes de 
cada parròquia han 
d’inscriure els assis-
tents abans del 24 de 
gener contactant amb 
Yola Anglada al 971 
380 443 (Cúria 
Diocesana).
Aportació. 3 euros.

  Peregrinació a 
Terra Santa

Des de La Catedral 
s’organitza una pere-
grinació a Terra Santa, 
entre els dies 7 i 14 
de maig de 2019, 
oberta a tots els qui 
hi vulguin participar. 
Per a apuntar-se o 
demanar informació 
poden telefonar a Mn. 
Josep Manguán (659 
98 22 55).

“La bona política està al servei de la Pau”. Així 
es titula el document del Papa Francesc 
per la 52a Jornada Mundial de la Pau i que 

va ser molt present en la missa de l’últim dia de l’any. 
Mn. Joan Bosco Faner, que va ofi ciar la celebració a 
Ciutadella, va dedicar l’homilia als set missatges que 
llança el cap de l’Església en aquest text. D’aquesta 
manera, en el moment de transició cap a un any nou, 
Bosco Faner va convidar als creients a obrir “el cor a 
la Bíblia des del cor, que ens educa evangèlicament”. 
Com a punt inicial, el Papa anima a començar a treba-
llar la pau en cada família, a revisar-nos sobre si som 
portadors o no de pau en el nostre interior. Des de 
la pau de cadascú amb ell mateix podrem treballar els 
punts següents per a promoure la pau al món: l’ús de 
la política com a vehicle per a construir bons ciuta-
dans; que qui es dedica a la política ho faci des d’una 
profunda consciència del seu paper com a treballador 
pel bé comú i que no es deixi endur per la corrupció 
o el mal ús de l’autoritat, que solen ser els principals 
vicis de la política, com lamenta el Papa. 
En aquest sentit, el que pot fer girar la truita és “la 
participació dels joves i la confi ança en l’altre”. La 

política necessita diàleg. I com bé va assenyalar en 
l’homilia Mn. Faner: “també en aquesta ocasió el Papa 
accentua que els qui exerceixen càrrecs polítics i dia-
loguen” “han estat membres d’una família on el diàleg 
entre tots ha estat normal, natural i possible”, perquè 
“és difícil que dialogui qui no ho ha après a ca seva”.
El no decidit a la guerra i refusar l’estratègia de la 
por per aconseguir metes egoistes complementen el 
missatge del Pontífex, que, com recordava Bosco Fa-
ner per tancar la seva intervenció, va en sintonia amb 
l’esperit de la Declaració Universal Drets Humans. 

“La bona política promou la
participació dels joves i la confiança en l’altre” 

El diàleg com a política per a la Pau, eix central de la missa de la Pau d’enguany

Menorca torna a viure un Nadal marcat per la tradició i 
donant valor al paisatge i als costums de l’Illa. La com-
memoració dels 25 anys de Menorca com a Reserva 

de la Biosfera ha marcat molts dels betlems d’enguany, com els 
diorames del Grup de Pessebristes de Maó o el betlem del Mo-
nestir de Santa Clara a Ciutadella. Les clarisses es van inspirar 
en la zona de El Pilar pel seu pessebre. A la resta de mostres 
d’aquest art plàstic a parròquies i comunitats tampoc hi van 
faltar referències a espais comuns dels menorquins. 
L’obra teatral dels “Pastorets” és una altra de les tradicions 
que no podien faltar aquestes dates. La peça es va interpretar 
a Ciutadella sota la direcció de Miquel Fullana al Teatre de Sant 
Miquel, amb diverses representacions al llarg de les festes. A 
Llevant, “Els Pastorells” van desembarcar al Centre de Cultura 
des Castell, on va ser un dels plats forts del diumenge abans de 
Nadal, mentre que l’Orfeó Maonès va acollir “Els Pastorells” 
l’últim cap de setmana de l’any.

Nadal de natura menorquina

agenda N o t í c i e s  n o s t r e s

Betlem de Santa Clara

Els Pastorells de Maó Els Pastorets de Ciutadella
Foto: Javier Coll, Diari Menorca


