
Ceferí Namuncurá

El beat Ceferí Namuncurá era un jove argen-
tí, fi ll d’un destacat cacic dels pobles origina-
ris. Va arribar a ser seminarista salesià, ple de 
desitjos de tornar a la seva tribu per dur-los 
a Jesucrist. Va morir el 1905.

Exhortació apostòlica “Christus Vivit”
del Papa Francesc

Como cristiano consciente y 
bien formado, Quadrado 
comprendió siempre cuán 

esencial es en el seguimiento de Cristo 
hacer efectivo el amor al prójimo y 
prestar asistencia en todos los órdenes 
a los que necesitan ayuda tanto en el 
camino de la fe como en la situaciones 
de penuria por faltarles lo necesario 
para llevar una vida digna..

Conocemos bastante bien la activi-
dad asistencial a la que don José María 
Quadrado se entregó con generosidad 
y sirviéndose de los medios de que 
disponía, Se trata de la labor caritativa 
de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl. Fue muy activa su participación e 
incluso su actividad fundacional en esta 
institución, tan desarrollada y benefi-
ciosa, que en el siglo XIX se inició en 
París por obra del beato Federico 
Ozanam, profesor universitario y ejem-
plar padre de familia, en el cual por lo 

que respecta a investigación histórica y 
labor apostólica descubrimos un nota-
ble paralelismo con la vida y actividad 
de Quadrado.

Don José Ignacio Montobio, hom-
bre muy culto y versado en historia de 
la cultura española, en una conferencia 
pronunciada al celebrarse el centenario 
del fallecimiento de Quadrado, ofreció 
unos datos muy reveladores y fehacien-
tes sobre las actividades de este escri-
tor menorquín, y en concreto de su 
implicación en la obra de las Conferencia 
de San Vicente, se expresa de este 
modo: «No era la suya una participa-
ción corriente. No se limitó a acudir a 
las reuniones y realizar las visitas domi-
ciliarias a los pobres con su pareja. 
Quadrado fue consultor y mentor de la 
primera Conferencia fundada en España, 
en Madrid, por D. Santiago Masarnau. 
Introdujo y fundó en Mallorca, animado 
por su amigo Pedro de Madrazo, las 

Conferencias, empezando por la de 
Palma que constituyó con dieciséis 
amigos suyos. Fundó también la de 
Sóller y otras poblaciones de aquella 
isla; desempeñó activamente la presi-
dencia del Consejo Diocesano de 
dichas Conferencias y presidió la de 
la Seo de Palma. Vino también a su 
ciudad natal de Ciudadela y fundó las 
conferencias con su amigo y paisano 
D. Gabino Martorell, marqués de 
Albranca» (J. I. MONTOBIO JOVER, 
Quadrado, “Homo religiosus”, 
Conferencia del 1-X-1996, Ciutadella 
1997, p. 56).  

Algunos detalles más sobre dicha 
fundación en Ciutadella nos propor-
ciona el que fue notario en esta 
población y estuvo muy implicado en 
actividades  de tipo religioso y apos-

tólico, Antonio Anglada Bonet. Lo 
recordaba así: «Era el 11 de julio de 
1857. En la casa solariega del Excmo. Sr. 
Marqués de Albranca se reunieron 
varios otros caballeros… y algunos 
sacerdotes con el fin de fundar aquí 
esta obra de caridad y apostolado, las 
Conferencias de San Vicente de Paúl» 
(A. ANGLADA BONET, Suscinta historia 
de la Conferencia de Ciudadela de 
Menorca,  Ciutadella, Imprenta Moll, 
1933, p. 61). 

Quadrado tenía puesta mucha con-
fianza en el método con que debían 
realizarse las visitas a los pobres que 
habían de caracterizarse por su talante 
de sencillez y cordialidad, lo cual, como 
lo acreditaba la experiencia, venía a ser 
el modo espontáneo y eficaz para con-
trarrestar la marcada ruptura entre las 
clases sociales, puesto que creaba  lazos 
de amistad y confianza y lograba que 
quienes gozaban de un cierto bienestar 
conocieran más de cerca los sinsabores 
de los pobres. Todo ello explica que en 
los años de la revolución que se produ-
jo en 1868 el gobierno decretara la 
disolución de dichas Conferencia de 
caridad, que resurgieron cuando hubo 
más libertad en la nación.

Contribuyó también Quadrado a 
otras actividades, participando en la 
enseñanza a personas humildes o anal-
fabetas en Escuelas Nocturnas. En su 
Discurso sobre la Historia universal, con 
su inteligente observación sobre las 
actitudes de personajes  histó-
ricos califica a san Vicente 
de Paúl como «el más cari-
tativo de los hombres».
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Dues són les conclusions que 
podem obtenir de l’evangeli que 
Lluc ens ofereix aquesta setmana: 

el Regne és la prioritat indiscutible en els 
plans i actuació de Jesús i l’evangeli és una 
notícia inquietant, que pot engendrar la 
divisió.

He vingut a calar foc a la terra. La imatge del 
foc acompanya en les descripcions habituals 
que presenten els signes del judici final. La 
predicació de Jesús estava intensament il-
lustrada per l’espera de la fi dels temps. Es 
tracta d’un foc purificador: la humanitat ha 
de ser netejada al foc per entrar a la glòria. 
Amb la relació de foc i baptisme, Jesús vol 
instruir els seus deixebles que el seu destí és 

passar pel foc i el baptisme de la seva mort i 
resurrecció per fer present en el món el foc 
purificador per sempre i oferir un baptisme 
que transformarà la humanitat.

Penseu que he vingut a portar la pau a la 
terra? Una lectura precipitada d’aquesta 
expressió podria conduir a una interpretació 
errònia de les seves paraules. Jesús va procla-
mar benaurats els generadors de  pau; es va 
oposar a la violència. Jesús, que és el Príncep 
de la pau, afirma que no ha vingut a portar la 
pau. Com entendre llavors aquestes parau-
les? Quan Jesús demana, com a condició per 
seguir-lo, que cal negar-se fins i tot a si 
mateix, està promovent una elecció radical. 
En una mateixa família pot haver membres 

que es decideixen pel seguiment i altres no. 
Què passa llavors? Que es produeix una divi-
sió, no cercada per Jesús, sinó resultat de 
l’opció presa pel deixeble que decideix 
seguir-lo. És a dir, el seguiment de Jesús pro-
voca moltes oposicions.

Aquest evangeli segueix sent viu avui, però 
troba no poques dificultats. No és fàcil com-
paginar el seguiment de Jesús i la cultura dels 
homes d’avui. Parlaria de la mateixa manera, 
proposaria les mateixes exigències, s’arrisca-
ria de la mateixa manera si Jesús vingués avui 
al món com ho va fer llavors?... La resposta 
és que l’Evangeli és únic i per sempre i que, 
per tant, Jesucrist és el mateix ahir i avui i sem-
pre (He 13,8).

Diumenge XX de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del llibre del profeta
Jeremies             38, 4-6.8-10
En aquells dies alguns dels princi-
pals de Jerusalem digueren al rei: 
-“Que Jeremies mori d’una vega-
da. Aquest home no fa sinó des-
moralitzar els guerrers que que-
den a la ciutat i tots els restants 
del poble. Aquest home no vol el 
bé del poble, sinó la seva perdi-
ció.” El rei Sedequies els respon-
gué: -“Està a les vostres mans.” El 
rei era incapaç de negar-los res. 
Ells, doncs, prengueren Jeremies i 
el tiraren dins la cisterna de 
Melquies, fill del rei, situada en el 
pati de la guàrdia. L’hi baixaren 
amb unes cordes. A la cisterna no 
hi havia aigua, sinó fang; Jeremies 
quedà enfonsat en el fang; llavors 
Abdemèlec, un home del palau 
reial, anà a veure el rei a la porta 
de Benjamí i li digué: -“Rei, Senyor 
meu, no està bé això que aquests 
homes han fet amb el profeta 
Jeremies: l’han tirat dins la cister-
na, i ara, que ja no hi ha pa a la 
ciutat, es morirà, allà dins, de fam.” 
Llavors el rei donà aquesta orde a 
Abdemèlec, el cusita: -“Duu-te’n 
tres homes i treu de la cisterna el 
profeta Jeremies abans que es 
mori.”

Salm Responsorial  39
R: Senyor, no tardeu a defen-
sar-me.

Lectura de la carta als
cristians hebreus         12, 1-4
Germans: Enrevoltats d’un núvol 

tan gran de testimonis, que ens 
ensenyen com hem de viure la fe, 
alliberem-nos de tot impediment i 
del pecat, que amb tanta facilitat 
ens lliga i, sense cansar-nos-ne, 
posem-nos a córrer en la prova 
que ens ha estat proposada. 
Tinguem la mirada fixa en Jesús, 
que ha obert el camí de la fe i el 
duu a terme. Ell, per arribar a la 
felicitat que li era proposada 
acceptà el suplici de la creu, no 
fent cas de la vergonya que havia 
de passar; així s’assegué a la dreta 
del trono de Déu. Tinguem pre-
sent aquell que aguantà un atac 
tant dur contra la seva persona de 
part dels pecadors; així no us dei-
xareu abatre, cansats de resistir. 
En la vostra lluita contra el pecat, 
encara no us hi heu enfrontat fins 
a vessar la sang.

Lectura de l’evangeli segons
sant Lluc             12, 49-53
En aquell temps Jesús deia als seus 
deixebles: -“He vingut a calar foc a 
la terra. Com voldria ja veure-la 
cremar! He de passar la prova 
d’un baptisme. Com em sent el 
cor oprimit fins que no l’hauré 
passada! ¿Vos pensau que he vin-
gut a dur pau a la terra? Vos asse-
gur que no. És la divisió, lo que he 
vingut a portar. Des d’ara dins una 
mateixa casa n’hi haurà cinc de 
dividits: El pare es barallarà amb el 
fill i el fill amb son pare; la mare es 
barallarà amb sa filla i la filla amb 
sa mare; la sogra es barallarà amb 
la nora i la nora amb la sogra.”

Lectura del libro
de Jeremías  38, 4-6. 8-10
En aquellos días, los dignatarios 
dijeron al rey: «Hay que conde-
nar a muerte a ese Jeremías, 
pues, con semejantes discursos, 
está desmoralizando a los solda-
dos que quedan en la ciudad y al 
resto de la gente. Ese hombre 
no busca el bien del pueblo, sino 
su desgracia». Respondió el rey 
Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vues-
tras manos. Nada puedo hacer 
yo contra vosotros». Ellos se 
apoderaron de Jeremías y lo 
metieron en el aljibe de Malquías, 
príncipe real, en el patio de la 
guardia, descolgándolo con 
sogas. Jeremías se hundió en el 
lodo del fondo, pues el aljibe no 
tenía agua. Ebedmelek abandonó 
el palacio, fue al rey y le dijo: «Mi 
rey y señor, esos hombres han 
tratado injustamente al profeta 
Jeremías al arrojarlo al aljibe, 
donde sin duda morirá de ham-
bre, pues no queda pan en la 
ciudad». Entonces el rey ordenó 
a Ebedmélec, el cusita: «Toma 
tres hombres a tu mando y 
sacad al profeta Jeremías del 
aljibe antes de que muera».

Salmo responsorial   39
R: Señor, date prisa en soco-
rrerme.

Lectura de la carta
a los Hebreos           12, 1-4

Hermanos: Teniendo una nube 
tan ingente de testigos, corra-
mos con constancia, en la carre-
ra que nos toca, renunciando a 
todo lo que nos toca, renuncian-
do a todo lo que nos estorba y 
al pecado que nos asedia, fijos 
los ojos en el que inició y com-
pleta nuestra fe, Jesús, quien, en 
lugar del gozo inmediato, sopor-
tó la cruz, despreciando la igno-
minia, y ahora está sentado a la 
derecha del trono de Dios. 
Recordad al que soportó tal 
oposición de los pecadores, y no 
os canséis ni perdáis el ánimo. 
Todavía no habéis llegado a la 
sangre en vuestra pelea contra 
el pecado.

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas    12, 49-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «He venido a prender 
fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo 
que ya esté ardiendo! Con un 
bautismo tengo que ser bautiza-
do, ¡y qué angustia sufro hasta 
que se cumpla! ¿Pensáis que he 
venido a traer paz a la tierra? 
No, sino división. Desde ahora 
estarán divididos cinco en una 
casa: tres contra dos y dos con-
tra tres; estarán divididos el 
padre contra el hijo y el hijo 
contra el padre, la madre contra 
la hija y la hija contra la madre, 
la suegra contra su nuera y la 
nuera contra la suegra».

No he vingut a portar la pau, sinó la divisió
evangeli i vida

Vicent Llabrés
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Esta expresiva imagen que suscita 
la devoción de quienes la con-
templan con piedad en una her-

mosa iglesia barroca de Ciutadella, a  
mediados del siglo XVII presidía la sala de 
juntas del gremio de los paraires, o sea de 
los trabajadores que se ocupaban en pre-
parar la lana de ovejas a fin de que con 
ella se pudiera hacer tejidos y otras labo-
res. El 14 de marzo de 1661, dos días 
después de haber sido llevada en proce-
sión a la  lejana iglesia de Santo Joan 
d’Artruig, implorando el beneficio de la 
lluvia, se produjo un hecho que conmovió 
a todo el pueblo: En la imagen, según 
muchos comprobaron y se testifico bajo 
juramento, brotó varias veces una especie 
de sudor que fue recogido en unas telas 
con las que fue enjugado.

Esta imagen que habían adquirido los 
obreros del mencionado gremio por su 

estilo y características debe datarse como 
de mediados de dicho siglo. Representa a 
Jesús muerto en la cruz con la cabeza incli-
nada hacia su lado derecho. La serena 
expresión de su rostro y la configuración 
de toda la imagen demuestran la pericia y 
sensibilidad del desconocido escultor que 
la talló.  Guarda cierta semejanza con el 
Santo Cristo de la parroquia de Santa 
Cruz de Palma. La gran devoción de los 
fieles hacia esta sagrada imagen hizo que 
en 1667 estuviera ya edificada la iglesia 
que la custodia. 

Don Sebastian Juan Sampol de Palós, 
muy devoto de esta imagen ante la cual 
celebró su primera misa, escribía estos 
versos: «¡Oh santa Cruz mil veces ben-
decida, / en ti se ha consumado, / ver-
tiéndonos la vida,  / del amor la locura 
sin medida!».

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 4a Setmana: 
Dg.18, XX de Durant l’Any: Jr 38, 4-6. 
8-10 / Sal 39 / He 12, 1-4 / Lc 12, 49-57.

Dl. 19, Fèria: Jt 2, 11-19 / Sal 105 / Mt 19, 
16-22.

Dt. 20, Sant Bernat, abat i doctor de 
l’Església (MO): Jt 6, 11-24a / Sal 84 / Mt 
19, 23-30.

Dc. 21, Sant Pius X, papa (MO): Jt 9, 6-15 
/ Sal 20 / Mt 20, 1-16.

Dj. 22, Benaurada Verge Maria, reina 
(MO): Jt 11, 29-39 / Sal 39 / Mt 22, 1-14.

Dv.23, Santa Rosa de Lima (MLL): Rt 1, 
1-2a. 3-6. 14b-16. 22 / Sal 22 / Mt 22, 34-40.

Ds.24 Sant Bartomeu, apòstol (F): Ap 
21, 9b-14 / Sal 144 / Jo 1, 45-51.

Dg. 25, XXI de Durant l’Any: Is 66, 
18-21 / Sal 116 / He 12, 5-7. 11-13 / Lc 13, 
22-30.

esculturas y relieves

El Santo Cristo de Ciutadella (8)
Guillermo Pons Pons

esculturas y relieves

Foto: Toni Barber

agenda
  Exposició Ràdio Maria

 “Una radio que cambia vidas” arriba a 
Menorca pel 20è aniversari de Radio 
María a Espanya. Visites fi ns el 22 
d’agost de 9 a 13 h i de 17 a 20 h a 
la Parròquia de Sant Francesc de 
Ciutadella.

  Martiri de Sant Joan Baptista
Actes de commemoració a l’er-
mita de Sant Joan de Missa de 
Ciutadella:
-Dijous 29 d’agost, rés de vespres a 
les 20.30 h.
-Divendres 30 d’agost, eucaristia a 
les 20 h seguida de festa popular amb 
el grup folklòric “Arrels de Sant Joan” 
i el grup musical: “Feim Poble”. Venda 
de menjar, begudes i rifa a benefi ci de 
l’ermita.
Es posa a disposició dels assistents 
un servei d’autobús. Inscripcions prè-
vies (pel bus) abans de dia 29 a l’es-
glésia de Sant Francesc.

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

Gent d’arreu de l’Illa va omplir el primer dis-
sabte d’agost el passeig marítim de Fornells, on 
des de fa més de 30 anys el Secretariat Diocesà 
de Missions i el Grup Parroquial Missioner del 
poble celebren la Fira Missionera per ajudar a 
fi nançar projectes missioners. A les vuit, moltes 
persones esperaven ja el “sus” per a iniciar el 
que va ser una vetllada on la solidaritat i l’entre-
teniment van agermanades, i on la bona disposi-
ció de tothom fa possible que aquesta iniciativa 
missionera rebi el suport de molta gent.
Com cada any, en un parell d’hores coques, al-
bergínies, confi tura i paelles, aportades tant de 
particulars com de restauradors i professionals 
de tota l’Illa, van desaparèixer dels taulells, pas-
sant a formar part dels sopars de molts visi-
tants i turistes. Però el veritable protagonista de 
l’esdeveniment no eren les delícies gastronòmi-
ques, sinó el missioner Oscar González. I és que 
els fons recaptats durant la fi ra es destinaran al 
seu pròxim projecte. A partir del mes de gener, 
si Déu ho vol, partirà a l’Amazònia, on s’integra-
rà en un grup itinerant de missioners, amb jesu-
ïtes i religioses de Verbum Dei, que recorre les 
petites poblacions de la zona compresa entre 
les fronteres de Bolívia, Perú i Brasil. El projecte, 
anomenat “BoPeBra” -per les primeres lletres 
dels tres països- té inicialment una durada de 

tres anys, i pretén fer possible la presència de 
l’Església en aquell indret, per tal de proposar 
l’Evangeli com a estil de vida que ajunta la de-
fensa de la dignitat de les persones, la cura de 
la creació i que s’apropa als més desafavorits de 
la societat i del món, seguint les propostes i les 
indicacions del Papa Francesc.
Gràcies a la col· laboració de persones, negocis 
i el grup musical “No hi som tots”, que va ame-
nitzar la festa, l’esdeveniment va ser tot un èxit, 
tant pel que fa al resultat com a la participació. 
També ho va ser la pregària al Toro, que es va 
celebrar el dimecres següent com a comple-
ment de la fi ra i que enguany duia com a títol: 
“Descobrim en Déu la font de l’hospitalitat”.

Solidaritat i música per la missió a l’Amazònia

Foto: Secretariat de Missions
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El testament de Carles II fou vist 
amb reticències a Catalunya, on 
no mancaren veus que afirma-

ven que el rei no podia designar unilate-
ralment el seu successor. Tanmateix, poca 
cosa es podia fer per oposar-se a la desig-
nació de Felip de Borbó. El nou monarca 
visità Catalunya amb motiu de la celebra-
ció de les Corts a Barcelona (1701-1702), 
en les quals participà el bisbe Gonyalons 
com a membre del braç eclesiàstic. 
Semblava que es renovava el règim pac-
tista: Felip jurava les constitucions i privi-
legis de Catalunya i les Corts reconeixien 
Felip com a rei. Això no obstant, altres 
factors anaren enverinant aquest inici 
d’entesa. El príncep Darmstadt havia 
estat destituït de manera fulminant del 
seu càrrec de virrei. Els seus substituts 
tingueren greus topades amb les instituci-
ons catalanes, sobretot el virrei Velasco, 
comte de Melgar, el qual havia estat 
nomenat de nou virrei de Catalunya el 
gener de 1704. Els catalans recordaven 
molt bé el seu nefast mandat anterior i 
ara, lluny de millorar la seva gestió, man-
tingué una actitud despòtica. 

El maig de 1702 havia esclatat la guer-
ra entre França i Espanya, d’una banda, i la 
Gran Aliança formada per l’Imperi, 
Anglaterra i Holanda; la guerra accentuà 
el descontentament en augmentar els 
requeriments de la Corona i tallar l’actiu 
comerç cap al nord d’Europa. L’any 1703, 
finalment, l’arxiduc Carles, fill segon de 
l’emperador Leopold, havia estat procla-
mat rei d’Espanya a Viena amb el nom de 
Carles III. Tot plegat va fer augmentar a 
Catalunya els partidaris de l’aspirant aus-
tríac i les crítiques a Felip V. En la difusió 
de la propaganda antiborbònica hi jugà un 
paper rellevant el clergat, molt influent 
sobre la població. El príncep Darmstadt, 
per la seva banda, s’havia passat a les files 
de l’Arxiduc i aviat es convertiria en el 
catalitzador de l’austriacisme català en 
entrar en contacte amb els primers nuclis 
de conspiradors del Principat. El maig de 
1704, Darmstadt, que havia tingut un pro-
tagonisme decisiu a l’hora de forjar l’ali-
ança amb els anglesos, es presentà davant 

de Barcelona a bord d’una flota aliada 
esperant un alçament a favor de l’Arxiduc 
que no es va produir. La situació encara 
no estava prou madura i l’expedició 
acabà fracassant.

Quin havia estat el paper del bisbe de 
Solsona en tot plegat? De moment no 
podem respondre aquest interrogant. La 
seva amistat amb Darmstadt ens fa pen-
sar que estava assabentat de la conspira-
ció que havia anat agafant forma l’any 
1704, com ho estaven molts eclesiàstics 
rellevants del Principat. Tanmateix, la 
repressió implacable desfermada pel vir-
rei Velasco no l’afectà. Sí, en canvi, ferí de 
ple el bisbe de Barcelona, Benet de Sala, 
el qual fou cridat a la cort i, després, des-
terrat a França. Potser Guillem Gonyalons 
tingué una actuació molt més discreta a 
Solsona, lluny dels cercles polítics de la 
capital catalana.

L’any 1705 els esdeveniments es pre-
cipitaren. La insurrecció esclatà a la zona 
de Vic durant la primavera. El juliol la 
revolta ja s’havia estès per tota la 

Catalunya central i l’agost es revoltava la 
costa. El 22 d’aquest mes, la flota aliada 
desembarcava tropes a les proximitats de 
Barcelona. Devia ser aleshores quan 
Guillem Gonyalons anà a trobar-se amb 
Jordi Darmstadt, el qual l’instà a dirigir-se 
al camp de Sarrià per rebre l’arxiduc 
Carles. Gonyalons es mostrà des d’un 
primer moment com un entusiasta segui-
dor de l’Arxiduc i fou una de les princi-
pals autoritats que el van rebre. Cal tenir 
en compte que aleshores el bisbe de 
Solsona era la màxima dignitat eclesiàsti-
ca que hi havia a la zona de Barcelona, 
assetjada per les tropes aliades. L’alt cler-
gat català, en efecte, era en bona part 
partidari de Felip V. En esclatar la revolta 
austriacista, els bisbes de la Seu d’Urgell 
(Julià Cano i Tebar), Girona (Miquel Joan 
de Taverner i Rubí), Lleida (Francesc de 
Solís) i Tortosa (Silvestre García Escalona) 
abandonaren les seves seus respectives. 
El bisbe de Barcelona, Benet de Sala, aus-
triacista, estava, com hem dit, confinat a 
França mentre que la seu de Vic es troba-
va vacant des de 1704. Només hi havia un 
altre prelat a Catalunya partidari de l’Ar-
xiduc, l’arquebisbe de Tarragona Josep 
Llinars. En canvi, el baix clero era molt 
majoritàriament austriacista. 

Les últimes setmanes d’estiu de 1705 
van estar marcades pel setge de Barcelona. 
Un dels punts claus de la defensa de la 
ciutat era el castell de Montjuic, que cai-
gué a finals de setembre després de durs 
combats durant els quals morí el príncep 
Darmstadt. Barcelona caigué el 9 d’octu-
bre després de capitular el virrei Velasco. 
Aleshores Guillem Gonyalons ja formava 
part del cercle de catalans que envoltava 
l’Arxiduc a la torre de Lledó de Sarrià, 
indret proper a Barcelona. El 5 de novem-
bre Carles d’Àustria va fer l’entrada 
solemne a Barcelona enmig d’un ambient 
festiu i dos dies més tard fou proclamat 
rei a la catedral. El poble rebé la comitiva 
reial amb crits de «Visca Carles III!» i 
«Visca la casa d’Àustria!». El bisbe de 
Solsona, Guillem Gonyalons, rebé la 
comitiva a les portes de la catedral de 
Barcelona i s’entonà el Tedèum.

ESCLATA LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

Carles d’Àustria,
aspirant a la Corona espanyola

EL BISBE GUILLEM GONYALONS

Miquel Àngel Casasnovas
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