
Andrés Phû Yên

El beat Andrés Phû Yên era un jove vietnami-
ta del segle XVII. Era catequista i ajudava als 
missioners. El van fer presoner per la seva 
fe i com que no va voler renunciar-hi el van 
assassinar. Va morir dient: “Jesús”.

Exhortació apostòlica “Christus Vivit”
del Papa Francesc

El joven sacerdote Jaime Balmes 
nació en Vic en 1810; realizó 
sus estudios en el Seminario 

de su ciudad natal que era uno de los 
más prestigiosos de Cataluña, y se gra-
duó en la universidad de Cervera. Fue 
ordenado sacerdote, juntamente con 
san Antonio María Claret, el 13 de junio 
de 1835. Fue durante algún tiempo, 
profesor en el Seminario de Vic, pero 
muy pronto por motivo de la publica-
ción de sus primeras obras sobre 
temas de filosofía y de actualidad públi-
ca se dio a conocer por la lucidez de su 
pensamiento y por la amplia relación 
que estableció con personas de presti-
gio universal. Esto le llevó a trasladarse 
a Madrid desde donde ejerció un nota-
ble influjo en el pensamiento de enton-
ces, incluso fuera de España.

En la capital de la nación fue donde 
Balmes conoció a Quadrado y descu-
brió su valía, de tal modo que los dos 
se unieron en una influyente labor de 
discernimiento de ideas y problemas, 
dentro del ambiente de fuertes con-
trastes de opinión que afectaban a la 

sociedad española. Ambos eran jóvenes, 
ya que sólo en unos nueve años Balmes 
sobrepasaba la edad de Quadrado. Fue 
tal la confianza que surgió entre el 
sacerdote catalán y el joven menorquín 
llegado a Madrid desde Mallorca, que 
Balmes le escogió para que fuera el 
director del periódico El Conciliador, 
con el que deseaba favorecer la unión 
de quienes estaban divididos por la 
diversidad de mentalidades y actuación 
política, o sea, especialmente entre car-
listas y liberales. Aunque en el orden 
político no se logró la ansiada concilia-
ción, fue positivo el resultado de la 
reflexión que con sus escritos suscita-
ron personas como Balmes y Quadrado. 
Ambos, en efecto, influyeron en ello  
con sus libros y demás escritos.

Es interesante lo que escribiría pos-
teriormente a ese respecto José María 
Ruiz Manent, que lo expresaba así: 
«Balmes y Menéndez Pelayo iluminan la 
vida española con sin igual resplandor. 
Quadrado que obró en su labor patrió-
tica como otro Balmes y abrió más de 
un camino al talento de Menéndez, 

acabó su vida en la augusta aridez del 
Archivo de la Ciudad de Mallorca, y el 
más injusto olvido ha pesado sobre él». 
(Cf. Homenaje a D. José María Quadrado, 
Sociedad Española de Excursiones, 
Madrid 1919, p. 145)

Al producirse la prematura muerte 
de Jaime Balmes el 9 de julio de 1848, 
Quadrado desde Mallorca le dedicaba 
estos sentidos y expresivos versos:

En días sangrientos un joven atleta
del templo desierto levántase audaz;

espada es su lengua, su voz de profeta;
empuñan sus manos olivo de paz.

(Florilegio de poesías castellanas, Madrid 
1902, p. 321).

El canónigo arcediano de Menorca, 
Sebastián Vives daba, a su vez, este tes-
timonio:: «La amistad de Balmes y 
Quadrado fue providencial; entre ellos 
había total conformidad de criterio en 
las cuestiones políticas y sociales. Esta 
circunstancia contribuyó poderosa-
mente a que hablar de Balmes venga a 
ser hablar de Quadrado, quien en las 
materias indicadas estuvo siempre de 
su lado, aunque no pueda decirse que 
fuera su discípulo, puesto que empezó 
a escribir al mismo tiempo que su com-
pañero, de tal modo que los escritos de 
uno deben considerarse como necesa-
rio complemento y apéndice de los del 
otro» (Cf. F. Sastre Portella, Fills il· lus-
tres de Ciutadella, Ciutadella 2003, p. 
131). El recuerdo de Balmes se mantu-
vo siempre muy vivo y con sentimien-
tos de honda gratitud en la 
mente de José María 
Quadrado.
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mente de José María 

II centenario del nacimiento de José Mª Quadrado

B a l m e s  y  Q u a d r a d o  (4)

Guillermo Pons Pons

Jaime Balmes
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En no poques ocasions l’episodi de la 
trobada del Senyor amb Marta i 
Maria ha estat utilitzat per il· lus-

trar una suposada oposició entre la dimen-
sió contemplativa de la fe -el estar asseguts 
als peus del Senyor- i la pràctica evangèlica, 
concretada en el servei.

Marta, la generositat i entrega al servei als 
altres. Marta es multiplicava per servir, sim-
bolitza la dedicació al servei fins a l’esgota-
ment. El servei és necessari, però no és el 
valor suprem. Jesús va servir fins a donar la 
seva pròpia vida, però hi havia un altre pla 
superior: la intimitat amb el seu Pare del 
que està pendent i procura fer sempre la 
seva voluntat.

Maria, asseguda als peus de Jesús, escolta i 

contempla. En el món dels jueus, en el 
temps de Jesús, els deixebles s’asseien a 
terra,  al voltant del seu mestre (Sermó de 
la muntanya). Sabem pel relat bíblic en el 
seu conjunt que escoltar la Paraula de Déu 
és tasca d’especial importància i rellevàn-
cia. Maria representa al deixeble perfecte 
de Jesús, que és convidat a escoltar atenta-
ment la paraula de Déu

Una lectura atenta del relat evangèlic, en 
el seu conjunt, ens mostra que Jesús va 
saber harmonitzar les dues realitats: durant 
el dia es dedicava intensament a anunciar el 
Regne amb gestos i paraules. Però alhora 
llegim repetidament en el relat evangèlic 
que es retirava habitualment a la muntanya, 
en la solitud de la nit, per pregar amb Déu.

Per això, hem de deduir de l’Evangeli 
que tant Marta com Maria tenen una 
mateixa missió, que en aquest relat aparei-
xen dividides, l’ideal és que amb les dues 
poguéssim aconseguir una síntesi: dedi-
car-se al servei fratern i alhora a la pregà-
ria: l’acció, si li falta l’experiència íntima de 
l’oració, és buida; a la pregària, si li falta 
l’acció del servei fratern, no té expressió 
significativa.

Hem de recuperar en el nostre món la 
capacitat de contemplar i escoltar la parau-
la de vida que transmet Jesús. Moltes difi-
cultats troben l’home i la dona moderns 
per entrar al seu propi interior i perdre 
algun temps per trobar-se amb el Senyor, 
escoltant i contemplar la seva Paraula.

Diumenge XVI de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del llibre del
Gènesi             18, 1-10a

Salm Responsorial  14
R: Senyor, ¿qui podrà estar 
a ca vostra?

Lectura de la carta de
sant Pau als cristians
de Colosses           1, 24-28
Germans, ara estic content 
de patir per vosaltres. Així 
continuu en la meva pròpia 
carn allò que encara falta als 
sofriments del Crist en bé del 
seu cos que és l’Església. Ara 
jo som servidor d’aquesta 
Església: Déu m’ha confiat la 
missió de dur a terme en vos-
altres les seves promeses, el 
seu misteri secret, que d’ençà 
que existeixen els segles i les 
generacions humanes ell 
guardava amagat, però que 
ara ha revelat al seu poble 
sant. Déu ha volgut fer-li 
conèixer la riquesa i la gran-
desa d’aquest misteri que ell 
es proposava a favor dels qui 
no són jueus. El propòsit de 
Déu és aquest: que Crist, l’es-
perança de la glòria que ha de 
venir, estigui en vosaltres. 
Nosaltres l’anunciam. Sense 
fer distincions, amonestam 
tots els homes i els instruïm 
en tots els secrets de la savi-
esa per conduir-los al terme 

del seu desplegament en 
Crist.

Lectura de l’evangeli 
segons sant Lluc  10, 38-42
En aquell temps Jesús entrà a 
un poblet, i l’acollí una dona 
que es deia Marta. Una ger-
mana d’ella que es deia Maria, 
asseguda als peus del Senyor, 
escoltava la seva paraula, 
mentre Marta estava molt 
enfeinada per obsequiar-lo. 
Marta, doncs, vingué i digué: 
“Senyor, ¿no us fa res que la 
meva germana m’hagi deixat 
tota sola a servir? Digau-li, 
per favor, que m’ajudi.” El 
Senyor li respongué: -“Marta, 
Marta, estàs preocupada i 
ansiosa per moltes coses, 
quan només n’hi ha una de 
necessària. La part que Maria 
ha escollit és la millor, i no li 
serà presa.”

Lectura del libro del 
Génesis             18, 1-10a
En aquellos días, el Señor se 
apareció a Abrahán junto a la 
encina de Mambré, mientras él 
estaba sentado a la puerta de 
la tienda, en lo más caluroso 
del día. Alzó la vista y vio tres 
hombres frente a él. Al verlos, 
corrió a su encuentro desde la 
puerta de la tienda, se prostó 
en tierra y dijo: «Señor, mío, si 
he alcanzado tu favor, no pases 
de largo junto a tu siervo. Haré 
que traigan agua para que os 
lavéis los pies y descanséis 
junto al árbol. Mientras, traeré 
un bocado de pan para que 
recobréis fuerzas antes de 
seguir, ya que habéis pasado 
junto a vuestro siervo». 
Contestaron: «Bien, haz lo que 
dices». Abrahán entró corrien-
do en la tienda donde estaba 
Sara y le dijo: «Aprisa, prepara 

tres cuartillos de flor 
de harina, amásalos y 
haz unas tortas». 
Abrahán corrió ense-
guida a la vacada, 
escogió un ternero 
hermoso y se lo dio a 
un criado para que lo 
guisase de inmediato. 
Tomó también cuaja-
da, leche y el ternero 
guisado y se lo sirvió. 
Mientras él estaba 

bajo el árbol, ellos comían. 
Después le dijeron: «¿Dónde 
está Sara, tu mujer?». Contestó: 
«Aquí, en la tienda». Y uno aña-
dió: «Cuando yo vuelva a verte, 
dentro del tiempo de costum-
bre, Sara habrá tenido un hijo».

Salmo responsorial    14
R: Señor, ¿quién puede hos-
pedarse en tu tienda?

Lectura de la carta del 
apóstol san Pablo a los
Colosenses            1, 24-28

Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas    10, 38-42
En aquel tiempo, entró Jesús 
en una aldea, y una mujer lla-
mada Marta lo recibió en su 
casa. Esta tenía una hermana 
llamada María, que, sentada 
junto a los pies del Señor, escu-
chaba su palabra. Marta, en 
cambio, andaba muy afanada 
con los muchos servicios; hasta 
que, acercándose, dijo: «Señor, 
¿no te importa que mi herma-
na me haya dejado sola para 
servir? Dile que me eche una 
mano». Pero el Señor le con-
testó: «Marta, Marta, andas 
inquieta y preocupada con 
muchas cosas; sólo una es 
necesaria. María, pues, ha esco-
gido la parte mejor, y no le 
será quitada».

Marta i  Maria
evangeli i vida

Vicent Llabrés

Sara y le dijo: «Aprisa, prepara 
tres cuartillos de flor 
de harina, amásalos y 
haz unas tortas». 
Abrahán corrió ense-
guida a la vacada, 
escogió un ternero 

serà presa.”

hermoso y se lo dio a 
un criado para que lo 
guisase de inmediato. 
Tomó también cuaja-
da, leche y el ternero 
guisado y se lo sirvió. 
Mientras él estaba 
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El santuario de la Virgen de Gracia entre los años 1697 y 
1705 fue objeto de una notable transformación, al añadir-
se a la nave gótica el presbiterio y el camarín de un ele-

gante estilo barroco. Durante ese 
tiempo se labró un hermoso retablo 
del mismo estilo para albergar la 
venerada imagen de la Virgen. Su ela-
boración corrió a cargo del escultor 
Jacinto Brull de Barcelona. De este 
retablo en 1936 se salvaron cuatro 
relieves de notable valor artístico que 
se hallan incorporados en el retablo 
actual. Uno de ellos representa a Jesús 
en el Templo entre los doctores de la 
ley al ser encontrado por la Virgen y 
San José.

En este relieve escultórico digna-
mente policromado destacan en 
forma simbólica los elementos más 
característicos que se desprenden del 
correspondiente relato del evangelio 

de san Lucas. La figura de Jesús destaca  por su condición de «divi-
no Maestro» situado en una especie de cátedra colocada sobre un 
soporte dorado, que se halla emplazado sobre una gradería circu-

lar. La edad que representa es clara-
mente inferior a la de un niño de 
doce años, manifestándose así que 
su sabiduría es divina y anterior a su 
desarrollo humano. Los cuatro doc-
tores de la ley, dos de ellos con 
libros abiertos sobre sus rodillas, 
están a un nivel más bajo. Sobre 
estos maestros, a cada lado y cerca 
de Jesús, se hallan la Virgen y san 
José, que ya han encontrado al niño. 
Al fondo unos porticados conver-
gentes representan el Templo de 
Jerusalén. El simbolismo de la cáte-
dra con escalinata se halla también 
en una pintura de Nicolás Florentín 
en el retablo de la Catedral Vieja de 
Salamanca. 

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 4a Setmana: 
Dg.21, XVI de Durant l’Any: Gn 18, 
1-10a / Sal 14 / Col 1, 24-28 / Lc 10, 38-42.

Dl. 22, Santa Maria Magdalena (F): Ct 3, 
1-4a o bé: 2Co 5, 14-17 / Sal 62 / Jo 20, 1. 
11-18.

Dt. 23, Santa Brígida, patrona d’Euro-
pa (F): Ga 2, 19-20 / Sal 33 / Jo 15, 1-8.

Dc. 24, Fèria: Ex 16, 1-5. 9-15 / Sal 77 / Mt 
13, 1-9.

Dj. 25, Sant Jaume, apòstol, patró 

d’Espanya (S): Fets 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2 
/ Sal 66 / 2C 4, 7-15 / Mt 20, 20-28.

Dv.26, Sants Joaquim i Anna pares de 
la Verge Maria (MO): Ex 20, 1-17 / Sal 18 
/ Mt 13, 18-23.

Ds.27, Fèria: Ex 24, 3-8 / Sal 49 / Mt 13, 
24-30.

Dg. 28, XVII de Durant l’Any: Gn 18, 
20-32 / Sal 137 / Col 2, 12-14 / Lc 11, 1-13.

esculturas y relieves

Jesús en el Templo a los doce años (4)
Guillermo Pons Pons

esculturas y relieves

Foto: Toni Barber

agenda
  Festa de la Mare de Déu del Carme

A Ciutadella: 
-Verbena al Moll Comercial amb els “Sis de Ponent”. 
Dissabte 20 de juliol a les 22 h.
-Celebració eucarística en sufragi de l’ànima dels pesca-
dors difunts a l’església de Sant Miquel (19.30 h), que 
seguirà amb una processó fi ns a la bocana del port. 
Diumenge 21 de juliol.

  Comerç just
Degustació i venda de productes de S’altra senalla. 
Organitza la Parròquia de Santa Eulàlia. Tots els dime-
cres de juliol i agost, de 20 a 22 h, dalt es fossar (Alaior).

  Jornada vocacional de vida religiosa
Coneixement de la vocació i acompanyament espiritual 
a les religioses Filles de la Sagrada Família. Inscripcions 
als telèfons 971 375 060 i 603 112 882. Del 25 al 27 de 
juliol, al Santuari de la Mare de Déu del Toro. 

  Sant Jaume 
Dijous 25 de juliol.

  Fira missionera
Venda de menjar a benefi ci del missioner Oscar 
González i música en directe amb el grup “No hi som 
tots”. Organitza el Grup Missioner de la Parròquia de 
Sant Antoni de Fornells i el Secretariat Diocesà de 
Missions. Dissabte 4 d’agost, a les 20 h, a Fornells.

Pau Pons ja és acòlit
El seminarista Pau Pons Seguí fou instituït 
acòlit a principis de juliol a la parròquia de 
la Concepció de Maó. Aquest ministeri és 
l’últim pas abans que rebi l’ordre del diaco-
nat. En Pau ha culminat fa poc els seus es-
tudis en Teologia a València i ara estarà un 
temps a Roma, on estudiarà dret canònic 
per servir millor a l’Església de Menorca.
En el seu perfi l a les xarxes socials, el Bisbe 
Francesc va donar les gràcies per la voca-
ció del jove. “Em sent molt agraït a tots els 
que han col· laborat en la seva formació”, 
va afi rmar poc després d’instituir-lo.

Sant Cristòfol surt al carrer
Es Migjorn Gran va celebrar aquest 10 de juliol la diada del seu patró, Sant 
Cristòfol, amb missa solemne, la tradicional processó i la benedicció de ve-
hicles.
El Bisbe Francesc va presidir l’eucaristia del matí abans de sortir al carrer amb 

els migjorners i migjorneres. 
Llavors un bon grup de fe-
ligresos i diversos capellans 
vinculats as Migjorn van 
partir des de la parròquia 
i van acompanyar la imat-
ge de Sant Cristòfol, patró 
també dels conductors, pels 
carrers del poble en una 
emotiva processó animada 
per la banda municipal.

Foto: parròquia Concepció

Foto: Jaume Riudavets
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Fra Guillem va ser prior dels 
convents de Girona i de la 
Selva. Sobre la seva estada a 

Girona no en tenim notícies, però sem-
bla que degué ser breu (els priors eren 
elegits, en principi, per un trienni) i, 
possiblement, tingué lloc en els primers 
anys de la dècada de 1670. En canvi, el 
pare Manuel Barrueco indica que l’any 
1675 Guillem Gonyalons fou elegit 
prior del convent de la Selva. En la nos-
tra opinió, es tractaria de la Selva del 
Camp (comarca del Baix Camp, 
Tarragona), on des del 1632 hi havia un 
convent d’agustins que assolí una certa 
anomenada. S’entendria d’aquesta 
manera que en alguna ocasió fra 
Guillem presentés oposicions a una 
càtedra de la Universitat Literària de 
Tarragona amb la intenció, segons els 
seus biògrafs contemporanis, de fugir 
de les seves responsabilitats institucio-
nals atesa la seva proverbial humilitat. 
No consta, però, que hagués assolit cap 
plaça a l’esmentada universitat.

No sabem quan fra Guillem tornà a 
Barcelona. En qualsevol cas, consta que 
fou elegit prior del convent barceloní 
en el capítol de 1681. El 26 d’abril de 
1684 resultà reelegit, cessant tres anys 
més tard; el substituí fra Josep Massot. 
La seva tasca com a prior va ser recor-
dada per les importants obres de 
reforma que realitzà. Com recorda 
l’oració fúnebre del pare Saló, edificà 

tot un angle del claustre, una volta de 
l’església, tres cases i una infermeria, a 
més del cor de l’església. En efecte, a 
finals del segle XVII s’havia decidit refer 
tota l’església gòtica de Sant Agustí la 
qual tenia planta de saló, nau única i 
sense transsepte i coberta de volta de 
creueria ogival. La seva altura era con-
siderable, ja que la volta s’aixecava a 
una alçada de gairebé 22 metres. El 
temple ja havia experimentat algunes 
modificacions estructurals importants 
al començament de la centúria. És pro-
bable, però, que la reforma de major 
envergadura fos iniciada durant el prio-
rat de Gonyalons. Tanmateix, el gruix 
de les obres es va dur a terme durant 
els priorats de fra Josep Massot i el de 
fra Fèlix Rol, quan Gonyalons ja exercia 
com a pare provincial. Una altra inter-
venció a l’església que ha estat atribuïda 
al priorat de fra Gonyalons és la cons-
trucció del cor enmig de la nau, quan 
abans era un cor elevat situat als peus 
del temple que havia estat construït 
l’any 1565. Pel que fa a les obres del 
claustre, hi ha una divergència entre el 
que diu l’oració fúnebre de fra Benet 
Saló i el llibre de fra Josep Massot. Així, 
Saló afirma que durant el priorat de 
Guillem Gonyalons s’edificà tot un 
angle del claustre gran (és a dir, el 
gòtic), mentre que Massot explica que 
es tractava de les dependències del 
noviciat nou, el paviment i les cel•les 
del que anomena el «primer quarto» i 

les reixes de les finestres del dormitori, 
en l’anomenat claustre nou. En la nos-
tra opinió, la versió correcta és la de 
Massot, ja que el claustre gòtic estava 
totalment acabat a finals del segle XVI 
mentre que el nou, d’estil renaixentista, 
va construir-se al llarg dels segles XVI i 
XVII. Malgrat l’activitat constructora 
del sexenni en què fra Guillem 
Gonyalons exercí el priorat, deixà 
l’economia de la comunitat conventual 
en un estat excel· lent, amb un superà-
vit de 4.000 escuts.

En cessar el càrrec de prior, fra 
Guillem passà a ocupar un ministeri de 
major responsabilitat, el de pare pro-
vincial de l’orde de Sant Agustí a la 
Corona d’Aragó. Fou elegit al capítol 
provincial de l’orde que tingué lloc al 
convent de Sant Sebastià de la vila Épila 
(Saragossa) el 19 d’abril de 1687 i cessà 
al final del seu trienni l’abril de 1690; el 
seu successor fou l’aragonès Juan del 
Cerro. El 9 d’abril de 1693 presidí el 
capítol provincial de l’orde que tingué 
lloc a Barcelona i fou reelegit com a 
provincial el 12 de maig de 1696 en el 
capítol celebrat de nou a Épila. Només 
cessà en el càrrec en ser preconitzat 
bisbe de Solsona, tres anys més tard. El 
succeí l’aragonès Juan Francisco Antolí. 
Segons l’oració fúnebre del pare Saló, 
fra Guillem Gonyalons excel· lí com a 
provincial de l’orde, com ho demostra-
ria el fet que fos reelegit un segon tri-
enni. Un altre contemporani, fra Antoni 
Recorde -autor de l’altre sermó fúne-
bre dedicat al bisbe Gonyalons, titulat 
El Celsonense Sol Eclypsado- ens dona 
algun detall -ben cert que amb termes 
ditiràmbics- de la seva manera d’exer-
cir els càrrecs de responsabilitat: «por 
sus aciertos (hijos de su providencia 
desvelada) fue Virtuoso en el obrar, 
Sabio en discernir, Advertido en cono-
cer, Justo en favorecer, Zeloso en sen-
tenciar, Piadoso en castigar, y sobre 
todo muy Prudente en disimular, siendo 
su vengança el silencio, y el castigo, la 
espera».

PRIOR I PARE PROVINCIAL

Convent de la Selva del Camp

EL BISBE GUILLEM GONYALONS

Miquel Àngel Casasnovas
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