
Isidor Bakanja

El beat Isidor Bakanja era un laic del Con-
go que donava testimoni de la seva fe. Va ser 
torturat durant un llarg temps per haver pro-
posat el cristianisme a altres joves. Va morir 
perdonant al seu botxí el 1909.

Exhortació apostòlica “Christus Vivit”
del Papa Francesc

El cristianismo en Europa 
durante el siglo XIX se vio 
sometido a los ataques de 

quienes habiendo perdido la orienta-
ción espiritual que había configurado la 
vida y el pensamiento de los pueblos, se 
esforzaban en apartar de la fe a las cla-
ses populares. Estas circunstancias sus-
citaron en la Iglesia notables esfuerzos 
para que los fieles interiorizaran más su 
vida cristiana mediante unas prácticas 
personales de oración. El hecho de que 
se iba avanzando en la alfabetización de 
los pueblos indujo a que se fueran 
publicando a mayor escala libros llama-
dos devocionarios que resultaran ins-
tructivos en el conocimiento de las 
verdades de la fe. Quadrado fue autor 
de diversas publicaciones de estas 
características, que tanto por el conte-
nido como por el estilo superan nota-
blemente a muchos otros  libros de 
semejante índole.

Una de estas publicaciones de 
Quadrado fue El Oficio de la Semana 
Santa, que además de por la buena tra-
ducción de los textos latinos destaca 
por los comentarios y notas explicati-

vas que incluye. El Dr. Morgades, que 
fue luego obispo de Barcelona, se refe-
ría a esta obra que destacaba como 
«digna en un todo del nombre del pia-
doso y esclarecido autor».

 A raíz de la popularidad que obtu-
vo la costumbre de dedicar ciertas 
prácticas devotas que se prolongaban 
diariamente durante un mes con una 
peculiar titularidad, destacó el «Mes de 
María» que se practicaba en mayo. El 
jesuita P. Nazario Pérez escribió así: 
«Meses de Mayo se publicaron no 
pocos en el siglo XIX, unos traducidos 
y otros originales; pero el rey de todos 
ellos es el del erudito historiador y 
literato cultísimo D. José María 
Quadrado. Siendo de tal autor no hay 
que decir que es esmerado su estilo y 
armónico y castizo su lenguaje. Pero 
nos admira más su abundante y sólida 
doctrina dogmática y ascética, y el 
acierto con que armoniza los métodos 
antes de él seguidos en los “Meses de 
Mayo”, relacionando la meditación de la 
vida de Nuestra Señora con la de las 
verdades eternas» (Historia Mariana de 
España..4º p.165). 

Otro libro de 
Quadrado es el 
Mes de Marzo con-
sagrado a San José. 
El autor mismo, en 
la introducción 
escribe: «Se han 
escrito “Meses de 
San José”, concre-
tados unos a su 
infancia y juventud, 
otros a su muerte, 
acerca de las cua-
les nada le plugo al 
Señor descubrir-

nos; yo he preferido a consideraciones 
ideales seguir paso a paso las huellas 
que se nos lega trazadas en el Evangelio, 
y dejando en su lugar tradiciones más o 
menos respetables, atenerme a lo que 
da por auténtico la Escritura y por 
decirlo la Iglesia. Sólo con esta luz, con 
este testimonio divino y no con opinio-
nes ni conjeturas humanas, es como en 
todos tiempos, y más en éste, se ilus-
tran las almas y se conmueven los cora-
zones». (Mes de marzo consagrado a San 
José, 5ª edic., Barcelona 1899. p. 8).

A más del estilo depurado y la sóli-
da doctrina que se ofrece en esta obra 
concerniente a san José, lo más nove-
doso y característico es la galería de 
personajes bíblicos que presenta, en la 
cual, sin embargo, no se trata de una 
idealización de los individuos, sino de 
algún acontecimiento particular de 
ellos en que pueda aparecer un reflejo 
de las virtudes de san José. (Cf. G. 
PONS, Don José Mª Quadrado. Su mes de 
marzo consagrado a san José, en “Estudios 
Josefinos” Valladolid 2016, pp. 199-234).

Otros libros de Quadrado sobre 
temas religiosos son Zagalas y pastores. 
Villancico; Exposición a las Cortes sobre la 
unidad católica; Folleto sobre bienes del 
clero (1838); Los pastores de Belén; Las 
siete palabras que habló Jesús en la cruz 
(1849); Historia del bienaventurado 
Raimundo Llull. En referencia a Menorca: 
Memoria sobre la residencia de la silla 
episcopal de Menorca y Relación de la 
solemne entrada del Ilmo. Sr. D. 
Tomás de Roda en Ciudadela 
de Menorca.
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Tomás de Roda en Ciudadela 

II centenario del nacimiento de José Mª Quadrado

L i b ro s  d e  a c r i s o l a d a  d ev o c i ó n  (9)

Guillermo Pons Pons
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Jesús, de camí cap a Jerusalem, “passava 
per viles i pobles i ensenyava”. Lluc ens 
recorda que Jesús es dirigeix a 

Jerusalem en diverses ocasions, perquè té 
especial interès en què no perdem de vista 
aquest teló de fons dels seus ensenyaments. 
I en aquest camí de pujada, Jesús continua 
realitzant la seva missió: mostrar el Regne 
de Déu, i ho fa a totes les ciutats i pobles 
per els quals travessa en el seu camí. Jesús 
convida i urgeix que tothom pugui partici-
par de la salvació que s’acomplirà a 
Jerusalem.

La pregunta que li fa a Jesús un habitant 
d’un d’aquells pobles, planteja aparentment 
una qüestió religiosa seriosa: “Senyor, ¿són 
pocs els qui se salven?”. Però la resposta de 

Jesús ens indica que no es tracta d’una pre-
gunta profunda. Més bé, potser es tracta 
d’una preocupació “egoista”. És a dir, seria 
la pregunta d’un grup que pretén ser dels 
perfectes, dels purs. I a aquests els agrada 
de sentir que són els bons comparant-se 
amb els qui, segons ells, no ho són. Quan 
avui ho llegim nosaltres, s’adreça també a 
l’Església, als cristians, no fos cas que des-
prés d’haver acollit aquesta salvació univer-
sal, no actuéssim en conseqüència i ens 
tanquéssim.

Lluc, que és l’evangelista que més subrat-
lla la misericòrdia, la bondat i l’amor de 
Déu, insisteix, alhora, en les exigències 
pràctiques i concretes de l’Evangeli perquè 
es pugui aconseguir el que Jesús promet: 

hem “d’entrar per la porta estreta” que és 
Ell mateix. “Mireu, ara són darrers els que 
seran primers...”. Els que tenim el privilegi de 
conèixer l’Evangeli, i Jesús a través d’ell, 
som convidats a conèixer sempre millor 
Jesús, la seva persona, els seus gestos i les 
seves paraules, i a prendre seriosament la 
salvació.

Són molts els convidats al banquet celes-
tial –de fet, tothom–, només els pobres, 
invàlids, cecs i coixos acullen com el millor 
regal el Regne de Déu tal com el presenta 
Jesús. La paràbola d’avui remarca especial-
ment que els qui han rebutjat la invitació en 
quedaran exclosos: no tastaran el seu ban-
quet, perquè estan tan plens d’ells mateixos 
que no podran entrar per la porta estreta.

Diumenge XXI de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del llibre del
profeta Isaïes  66, 18-21

Salm Responsorial  116
R: Anau, anunciau 
l’Evangeli per tot el món.

Lectura de la carta als
cristians hebreus  

12, 5-7.11-13
Germans: Heu oblidat les 
paraules encoratjadores que 
l’Escriptura us dirigeix com a 
fills: “Fill meu, no desestimis 
la correcció que ve del 
Senyor, no et cansis quan ell 
et reprèn, perquè el Senyor 
renya aquells que estima, fa 
sofrir els fills que ell prefe-
reix.” És per la nostra cor-
recció que sofrim: Déu vos 
tracta com a fills. Perquè, 
¿quin fill hi ha que son pare 
no el corregesqui? La cor-
recció, de moment, no sem-
bla que doni alegria, sinó 
tristesa, però més tard, els 
qui han passat per aquest 
entrenament en cullen en 
pau el fruit d’una vida honra-
da. Per això enfortiu les 
mans que es deixen caure i 
els genolls que es dobleguen, 
aplanau el camí per on passa 
el vostre peu, perquè el qui 
va coix no es faci més mal, 
sinó que es posi bé.

Lectura de l’evangeli 
segons sant Lluc 13, 22-30
En aquell temps Jesús, fent 
camí cap a Jerusalem, passava 
per viles i pobles i ensenyava. 
Qualcú li va demanar: 
-“Senyor, ¿són pocs els qui se 
salven?” Ell contestà: 
-“Correu, mirau d’entrar per 
la porta estreta, perquè us 
assegur que molts voldran 
entrar-hi i no podran. 
Després que el cap de casa 
s’haurà aixecat a tancar la 
porta, de defora comença-
reu a tocar i direu: “Senyor, 
obriu-nos.” Ell vos respon-
drà: “No sé d’on sou.” 
Llavors començareu a dir-li: 
“Menjàvem i bevíem amb vós 
i ensenyàveu pels nostres 
carrers.” Ell vos respondrà: 
“No sé d’on sou. Enfora de 
mi, tots vosaltres que obrà-
veu el mal.” Allà hi haurà els 
plors i  el cruixir de dents, 
quan veureu Abraham, Isahac 
i Jacob amb tots els profetes 
en el Regne de Déu, mentre 
que a vosaltres vos hauran 
tret fora. I vindrà gent d’ori-
ent i d’occident, del nord i 
del sud, s’asseuran a taula en 
el Regne de Déu. Mirau, ara 
són darrers els qui llavors 
seran primers, i són primers 
els qui llavors seran darrers.”

Lectura del libro de Isaías
 66, 18-21

Esto dice el Señor: «Yo, 
conociendo sus obras y sus 
pensamientos, vendré para 
reunir las naciones de toda 
lengua: vendrán para ver mi 
gloria. Les daré una señal, y 
de entre ellos enviaré super-
vivientes a las naciones: a 
Tarsis, Libia y Lidia (tiradores 
de arco), Túbal y Grecia, a las 
costas lejanas que nunca 
oyeron mi fama ni vieron mi 
gloria. Ellos anunciarán mi 
gloria a las naciones. Y de 
todos las naciones, como 
ofrenda al Señor, traerán a 
todos vuestros hermanos, a 
caballo y en carros y en lite-
ras, en mulos y dromedarios, 
hasta mi santa montaña de 
Jerusalén -dice el Señor-, asó 
como los hijos de Israel 
traen ofrendas, en vasos 
purificados, al templo del 
Señor. También de entre ellos 
escogeré sacerdotes y levitas 
-dice el Señor-».

Salmo responsorial   116
R. Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio.

Lectura de la carta a los 
Hebreos     12, 5-7. 11-13

Lectura del santo 
Evangelio según
san Lucas      13, 22-30
En aquel tiempo, Jesús, pasa-
ba por ciudades y aldeas 
enseñando y se encaminaba 
hacia Jerusalén. Uno le pre-
guntó: «Señor, ¿son pocos los 
que se salven?». Él les dijo: 
«Esforzaos en entrar por la 
puerta estrecha, pues os digo 
que muchos intentarán 
entrar y no podrán. Cuando 
el amo de la casa se levante y 
cierre la puerta, os quedaréis 
fuera y llamaréis a la puerta, 
diciendo: “Señor, ábrenos”; 
pero él os dirá: “No sé quié-
nes sois”. Entonces comenza-
réis a decir. “Hemos comido 
y bebido contigo, y tú has 
enseñado en nuestras pla-
zas”. Pero él os dirá: “No sé 
de dónde sois. Alejaos de mí 
todos los que obráis la iniqui-
dad.” Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes, cuando 
veáis a Abrahán, a lsaac y a 
Jacob y a todos los profetas 
en el reino de Dios, pero 
vosotros os veáis arrojados 
fuera. Y vendrán de oriente y 
occidente, del norte y del sur, 
y se sentarán a la mesa en el 
reino de Dios. Mirad: hay últi-
mos que serán primeros, y 
primeros que serán últimos».

Entrar al Regne per la porta estreta
evangeli i vida

Vicent Llabrés
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La Parroquia del pueblo de Es 
Mercadal venera una bella imagen 
de Cristo muerto en la cruz Es de 

notar una característica de esta escultura, 
cual es la articulación de los brazos del cru-
cificado, que están así dispuestos en vistas a 
la celebración del acto religioso en que se 
representa el descendimiento de Jesús cuan-
do fue bajado de la cruz para ser luego 
colocado en el sepulcro, tal como se men-
ciona en los evangelios canónicos.

Este  acto propio del Viernes Santo tiene 
una larga tradición en la Iglesia. Aparte de 
los actos litúrgicos del oriente cristiano, 
conocemos un antiguo ceremonial con tex-
tos y cánticos propios que se celebra en la 
catedral de San Rufino de Asís y se denomi-
na  Lauda della scavigliazione. En Menorca se 
solía celebrar en las iglesias franciscanas y 

en diversas parroquias, y se denominaba el 
Davallament. 

En la parrorquia de Es Mercadal estaba 
arraigada esta costumbre, de modo que para 
mantenerla el rector Damián Coll en 1939 
encargó el santo Cristo que se conserva 
disponiendo de la articulación de los brazos. 
Se trata de una talla acertada y sugestiva, 
cuyo autor fue el escultor mallorquín Miguel 
Vadell Pastor, nacido en Manacor en los últi-
mos decenios del siglo XIX. A este artista de 
reconocida valía se deben muchas imágenes 
y otras obras de arte sacro como la Virgen 
Dolorosa de la iglesia de Manacor de ese 
mismo título, así como el grandioso retablo 
mayor de la parroquia de Sineu. Desde el 
año 2012 en Es Mercadal se recuperó la 
bella celebración del Davallament de la Creu.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 1a Setmana: 
Dg.25, XXI de Durant l’Any: Is 66, 
18-21 / Sal 116 / He 12, 5-7. 11-13 / Lc 13, 
22-30.

Dl. 26, Santa Teresa de Jesús Jornet i 
Ibars, verge (MO): 1Te 1, 1-5. 8b-10 / Sal 

149 / Mt 23, 13-22.

Dt. 27, Santa Mònica (MO): 1Te 2, 1-8 / 
Sal 138 / Mt 23, 23-26.

Dc. 28, Sant Agustí, bisbe i doctor de 
l’Església (MO): 1Te 2, 9-13 / Sal 138 / Mt 

23, 27-32.

Dj. 29, Martiri de sant Joan Baptista 
(MO): 1Te 3, 7-13 / Sal 89 / Mc 6, 17-29.

Dv.30, Fèria: 1Te 4, 1-8 / Sal 96 / Mt 25, 
1-13.

Ds.31 Fèria: 1Te 4, 9-11 / Sal 97 / Mt 25, 
14-30.

Dg. 1, XXII de Durant l’Any: Sir 3, 3. 
19-21. 30-31 / Sal 67 / He 12, 18-19. 22-24a 
/ Lc 14, 1a. 7-14.

esculturas y relieves

El Santo Cristo de la Parroquia de San Martín (9)
Guillermo Pons Pons

esculturas y relieves

Foto: Toni Barber

agenda
  Festa del martiri de Sant Joan Baptista

-Sant Joan dels Vergers de Maó:
Celebració de l’eucaristia, bereneta i rifa de productes 
artesanals. S’han d’adquirir els tiquets per a la bereneta 
(5 euros) a Sant Francesc, on aquell dia es suspèn la 
missa de les 18.30 h. Dijous 29 d’agost a les 18.30 h.
-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 la coral “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 prèvies abans de dia 29 a l’església de Sant 
Francesc.

  Festa de la Mare de Déu de Gràcia
Romeria i ofrena fl oral. Organitza la Confraria de la 
Mare de Déu de Gràcia Dissabte 31 d’agost a les 19 h a 
Maó.

  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).

  Anam a Taizè
Viatge amb sortida el 31 d’agost des de Barcelona i 
tornada el  8 de setembre. Preu: 190 euros. Organitza 
Grup de joves en recerca de Ferreries. Persona de con-
tacte Guida Allés.

Les religioses clarisses de Ciutadella 
van obrir les portes del monestir per 
les diverses activitats prèvies al dia de 
Santa Clara, la fundadora del seu ordre, 
l’11 d’agost.
Entre altres actes van organitzar pre-
gàries obertes, lectura de les cartes 
de Santa Clara a Agnès de Praga i con-
certs solidaris que van comptar amb 
una bona participació tant de menor-
quins com de visitants.
Dijous dia 8 va tenir lloc el primer 
dels tres concerts solidaris al pati del 
Monestir de Santa Clara amb el grup 
“Som Cinc”. Les actuacions van seguir 
divendres, amb en “Bep Marquès”, dis-

sabte, van poder gaudir de la música 
de “Tempho”, i van concloure diumen-
ge, dia de Santa Clara, amb el ball de 
fandango del grup Folklòric “Es Born”, 
després de l’eucaristia del vespre.
És d’agrair la bona participació de me-
norquins i visitants en aquests esdeve-
niments que ajuden a obrir les portes 
de l’Església i motiven a ser generosos 
amb els nostres germans. I és que en-
guany els doblers recaptats en els con-
certs facilitaran la partida del missioner 
Oscar González, que si Déu vol parti-
rà cap a l’Amazònia molt aviat amb un 
equip que porta l’Evangeli a zones poc 
contactades. 

Les clarisses obren les portes
per celebrar Santa Clara

Foto: Secretariat de Missions
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El 28 de novem-
bre de 1705 
Carles jurà les 

Constitucions de 
Catalunya i rebé l’home-
natge de tots els esta-
ments i braços a la sala -la 
del Tinell- gran del Palau 
Major. Guillem Gonyalons 
i l’arquebisbe de Tarragona, 
Llinars, actuaren com a 
representants del braç 
eclesiàstic en la jura del 
monarca. Posteriorment, 
el bisbe de Solsona fou un 
dels que prestaren home-
natge al nou rei. Perquè 
Carles d’Àustria era considerat el 
monarca legítim de la monarquia 
Catòlica —és a dir, espanyola— pels 
seus partidaris, que l’anomenaven 
Carles III quant a autèntic successor 
del difunt Carles II, el Hechizado. La 
que havia començat com una guerra 
d’abast europeu entre la Gran Aliança i 
les potències borbòniques, Espanya i 
França, ara esdevenia també guerra civil 
amb la revolta de València i Catalunya 
(agost-novembre de 1705) i Aragó 
(abril de 1706). Però convé matisar que 
si majoritàriament els habitants de la 
Corona d’Aragó eren majoritàriament 
austriacistes, també hi havia una mino-
ria borbònica rellevant. A la Corona de 
Castella succeïa justament a l’inrevés. 

De tota manera, els regnes de la 
Corona d’Aragó donaven ara a Carles 
d’Àustria una base territorial suficient 
per assentar les seves pretensions a la 
Corona espanyola amb l’ajut militar i 
polític de la Gran Bretanya i l’Imperi. El 
monarca austríac pretenia mantenir el 
sistema tradicional de govern de la 
monarquia espanyola enfront del model 
centralitzador i absolutista que s’atri-
buïa a Felip V. Per això hagué d’organit-
zar un seguit d’institucions i òrgans de 
govern que li havien de permetre regir 
els territoris sota el seu control i con-
tribuir a l’esforç de guerra, unes institu-
cions que serien, òbviament, integrades 

per elements afins. És clar que la relle-
vància de Guillem Gonyalons i la seva 
devoció a la causa austriacista el con-
vertien en un candidat idoni per ocupar 
elevats càrrecs institucionals, i Carles 
d’Àustria li brindà la presidència de la 
Junta o Consell d’Estat, una de les dig-
nitats més rellevants de la cort. Això no 
obstant, l’alaiorenc refusà l’oferiment 
excusant-se en la seva edat, ja avançada; 
els panegiristes al· legarien seva la pro-
verbial humilitat. També refusà el nome-
nament d’inquisidor general, a proposta 
del rei. Les altres juntes creades per 
Carles d’Àustria foren la Militar, la de 
Cavallers i l’Eclesiàstica. Guillem 
Gonyalons acabà acceptant la presidèn-
cia d’aquesta última, formada per 
Francesc Cordells, abat de Gerri; Gener 
Colom, abat de Camprodon; Josep 
Asprer, ardiaca d’Andorra; Josep Bru, 
cambrer de Ripoll; Josep Bosch, canon-
ge de Vic; Felicià Saiol, cavaller; i, final-
ment, Llorenç Tomàs i Costa, antic 
vicari general de Vic. Aquesta Junta 
Eclesiàstica tenia com a missions princi-
pals el control de les confiscacions de 
béns i rendes dels eclesiàstics botiflers, 
l’administració dels fruits temporals 
dels eclesiàstics filipistes i absents i, 
finalment, el proveïment de les places 
vacants.

En els mesos següents el prelat 
alaiorenc continuà tenint un important 
protagonisme polític. El 5 de desem-

bre de 1705 s’obrien a 
Barcelona les Corts 
presidides per Carles 
III. Entre els 24 mem-
bres del braç eclesiàs-
tic, presidit per l’ar-
quebisbe de Tarragona 
Josep Llinars, hi figura-
va, en un lloc destacat, 
el bisbe de Solsona 
Guillem Gonyalons. 
Les sessions de les 
Corts s’allargaren fins 
al 31 de març de 1706, 
i s’adoptaren  impor-
tants acords, com ara 
el corpus jurídic de les 

noves Constitucions catalanes, que 
portaven el sistema pactista català a 
les seves últimes conseqüències, de 
manera que apuntaven vers el parla-
mentarisme. També s’aprovaren impor-
tants concessions comercials als cata-
lans, si bé la seva aplicació pràctica es 
va veure molt mediatitzada per la 
guerra. 

Durant aquells moguts mesos finals 
de 1705, Guillem Gonyalons residia a 
la que era en realitat la seva llar des de 
feia dècades, el convent de Sant Agustí 
de Barcelona, on hi continuaria habi-
tant durant els anys següents, fins a la 
seva mort. La seva estada a Barcelona 
obeïa al fet que havia d’atendre les 
responsabilitats que li atorgava ser un 
membre prominent de la cort de 
Carles d’Àustria, el qual el consultava 
sovint. A més, en tornar-se la guerra 
desfavorable per a les armes austria-
cistes després de la batalla d’Almansa 
(25 d’abril de 1707) i, sobretot, de la 
caiguda de Lleida, Tàrrega i Cervera en 
mans de Felip V (octubre de 1707), 
Solsona esdevenia una ciutat amenaça-
da per l’enemic i, per tant, un lloc poc 
segur per a una persona del relleu de 
Gonyalons. Però el bisbe de Solsona 
tenia també una altra missió: contribu-
ir a estendre la flama de la insurrecció 
a Menorca.

DIGNATARI DE LA CORT DE
CARLES D’ÀUSTRIA

Batalla d’Almansa 

EL BISBE GUILLEM GONYALONS

Miquel Àngel Casasnovas
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