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en el 50è aniversari de la mort del bisbe Pasqual
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&DGDFULDWXUDHVREMHWRGHODWHUQXUDGHO3DGUH
que le da un lugar en el mundo.
8Q PXQGR IUiJLO LQWHUSHOD QXHVWUD LQWHOLJHQFLD
para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder.
$YHFHVVHOOHYDDGHODQWHXQDOXFKDSDUDRWUDV
especies que no desarrollamos para defender la
igual dignidad entre los seres humanos.
'HEHUtDQ H[DVSHUDUQRV ODV HQRUPHV LQHTXLGD
des que existen entre nosotros.
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E L C U LT E A L A M A R E D E D É U
Miquel Pons-Portella

E

scrigué Mons. Bartomeu Pasqual i
Marroig en un passatge de la seva
carta pastoral de 24 d’agost del
1943: «María, Madre de Cristo, ha adquirido
verdadero dominio sobre nosotros principalmente por el título de ser Corredentora nuestra; pues, si la redención equivale a una
compra, la corredención nos hace ser también
de María, y por consiguiente le da derecho de
exigir nuestra consagración». Per això, al cap
d’unes poques setmanes, el Sr. Bisbe —en
un acte d’inusitada solemnitat litúrgica—
coronà pontificalment la Mare de Déu del
Toro i consagrà la Diòcesi a l’Immaculat
Cor de Maria, seguint la petició feta per la
Verge de Fàtima la primavera del 1917. «Si
así completamente a la Virgen nos consagramos, razón tendremos para no desfallecer en
la esperanza, por grandes que sean las presentes y amenazadoras calamidades. Lo ha
dicho Ella, y nosotros se lo pediremos: que
intervenga pronto en ejercicio de su universal
Señorío, y con demostración misericordiosa de
su maternal amor».
Certament, la devoció per la Mare de
Déu és fonamental per entendre el pontificat del bisbe Pasqual. Queda palesa la
feina constant per engrandir el Santuari
del Toro —«la Catedral payesa y campestre
de Menorca», com l’anomenà també en
aquella ocasió—, però és que Mons.

Bartomeu Pasqual fins i
tot entronitzà, dia 15
d’agost del 1955, una
imatge de la Moreneta
menorquina a la bocana
del Port de Ciutadella:
«María es la Reina del
Universo, y debe, por
tanto, tener un trono en el
cielo, en la tierra, en el
mar».
Durant la dècada del
1960, gairebé al final de
la seva vida, el bisbe
El bisbe Pasqual assisteix a una Missa
Pasqual aconseguí que
al Santuari del Toro.
la Mare de Déu del Toro
nostre Prelat recordà que la ciutat de Maó
fos constituïda en
Patrona principal de l’Església diocesana «es la de Menorca que tiene más templos
de Menorca. En efecte, sant Joan XXIII dedicados a María; que honra hace siglos a la
rubricà les corresponents lletres apostòli- Virgen de Gracia como Patrona, no sólo religiques en data 6 de novembre del 1961 i osa, sino civilmente; su Ayuntamiento nombró
a María hace dos años Alcaldesa Honoraria
arribaren a Menorca el 1962.
Aquell mateix any, de fet, també s’obtin- Perpetua de Mahón…».
A finals del 1963, per últim, també es
gué la constitució de la Mare de Déu de
Gràcia com a Patrona principal de la ciutat constituí Maria Auxiliadora en Patrona
de Maó (14 de març del 1962), «consagran- principal de Ciutadella de Menorca (9 de
do así litúrgicamente —explicaria el propi novembre) i s’aconseguí la seva coronació
bisbe Pasqual en donar aquesta darrera pontifícia (20 d’octubre). Les celebracions
notícia— las dos grandes devociones maria- d’ambdues concessions es retardaren fins
nas históricas y multiseculares de la Diócesis dia 24 de maig del 1964: «al mediodía el
de Menorca». Aquest patronatge seria abe- Prelado procedió a la bendición y entronizallit l’any següent, ción de una imagen de María Auxiliadora,
el dia 8 de setem- como Patrona de la Ciudad, en el Salón
bre del 1963, amb Gótico de las Casas Consistoriales, repletas
la coronació pon- enteramente de las Autoridades, representacitifícia de la Verge ones y multitud de público». En aquella ocade Gràcia, obtin- sió, el bisbe Pasqual aprofità per fer aquesguda el 29 de ta reflexió: «en medio del plausible progreso
març
anterior. económico de nuestros tiempos y de las legíDurant la Missa timas comodidades y novedades de la vida,
d’aquella diada siempre crecientes en todas partes, aparecen
festiva, que coin- también por desgracia desviaciones y nuevos
cidí pràcticament peligros para las buenas costumbres y en la
data per data amb conservación de la piedad y hasta de la fe del
el 25è aniversari pueblo cristiano. Esto es un motivo más para
de l’ordenació reafirmar nuestra devoción a María Santísima
La Mare de Déu del Toro al fons de la mar (1955)
episcopal
del y poner más y más la Diócesis toda bajo su
bisbe Pasqual, el manto protector».
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la paraula
de Déu

La Transfiguració del Senyor

Lectura del llibre del profeta Daniel
7, 9-10. 3-14
Mrant la visió, vaig veure que posaven uns tronos,
i un vell venerable s’hi assegué. El seu vestit era
blanc com la neu i els seus cabells, com la llana
blanquejada. El trono on seia era de flames i les
rodes de la seva carrossa eren de foc ardent.
Davant ell naixia i corria un riu de foc. Els seus
servidors eren mil miríades, els seus assistents,
deu mil miríades. El tribunal s’assegué i foren
oberts els llibres. Després, mirant aquella visió de
nit, vaig veure venir enmig dels núvols del cel com
un fill d’home, s’acostà al vell venerable, el presentaren davant ell i li fou donada la sobirania, la
glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge. La seva sobirania és
eterna, no passarà mai, la seva reialesa no
decaurà.

Lectura de la segona carta de sant Pere
1, 16-19
Estimats, tot allò que us vàrem fer sebre del
poder i de la vinguda gloriosa de Jesucrist, el
nostre Senyor, no era tret de faules hàbilment
teixides. Nosaltres mateixos vàrem contemplar
amb els nostres ulls la seva grandesa, quan rebé
de Déu Pare honor i glòria, i una veu que venia
de la glòria majestuosa de Déu digué: “Aquest és
el meu Fill, el meu estimat, en el qual jo m’he
complagut.” Aquesta veu del cel, nosaltres la
vàrem sentir quan érem amb ell a la muntanya
santa. Això ens ha confirmat les paraules dels
profetes, i vosaltres fareu bé d’escoltar-les amb
tota atenció, ja que són una llum que fa claror en
un lloc fosc, mentre esperau que nesqui el dia i
l’estrella del matí surti a l’horitzó dels vostres
cors.

Salm responsorial 96
R: El Senyor és rei, l’Altíssim sobre la terra.

Lectura de l’Evangeli segons
sant Mateu

Lectura de la profecía de Daniel 7, 9-10.
13-14
Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano
se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su
cabellera como lana limpísima; su trono, llamas
de fuego; sus ruedas, llamaradas; un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y
miles lo servían, millones estaban a sus órdenes.
Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí
mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una
especie de hijo de hombre entre las nubes del
cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su
presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y
todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su es un poder eterno, no cesará. Su reino
no acabará.

Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pedro
1, 16-19
Queridos hermanos: No nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el
poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
sino en que habíamos sido testigos oculares de su
grandeza. Porque él recibió de Dios Padre honor
y gloria cuando desde la sublime Gloria se le
transmitió aquella voz: «Este es mi Hijo amado, en
quien me he complacido». Y esta misma voz,
transmitida desde el cielo, es la que nosotros
oímos estando con él en la montaña sagrada. Así
tenemos más confirmada la palabra profética y
hacéis muy bien en prestarle atención como una
lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que
despunte el día y el lucero amanezca en vuestros
corazones.

Salmo responsorial 96
R: El Señor reina, altísimo sobre toda la
tierra.

evangeli i vida
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Lectura del santo Evangelio
según san Mateo

17, 1-9

17, 1-9

En aquell temps Jesús prengué Pere, Jaume i Joan,
el germà de Jaume, els dugué damunt una muntanya alta, i es transfigurà davant ells. La seva cara
es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits,
blancs com la llum. També se’ls aparegueren
Moisès i Elies, que conversaven amb ell. Pere va
dir a Jesús: «Senyor, que hi estam, de bé, aquí dalt!
Si voleu, hi faré tres cabanes: una per a vós, una
per a Moisès i una altra per a Elies». Encara no
havia acabat de dir açò, quan els cobrí un núvol
lluminós, i des del núvol una veu digué: «Aquest
és el meu Fill, el meu estimat, en el qual m’he
complagut; escoltau-lo». En sentir-ho els deixebles, esglaiats, es prosternaren de front a terra.
Jesús s’acostà, els tocà i els digué: «Aixecau-vos,
no tingueu por». Ells alçaren els ulls i no varen
veure ningú més, sinó Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no
diguessin a ningú res d’aquella visió fins que el
Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els
morts».
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos
aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de
ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus
vestidos se volvieron blancos como la luz. De
repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y
dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba
hablando cuando una nube luminosa los cubrió
con su sombra, y una voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de
bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los
ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No
contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos».

Aquest és el meu Fill, el meu estimat

iumenge passat parlava de la dignitat de la persona humana a
partir del tresor amagat que és el
Regne de Déu, avui Jesús, que els deixebles
en pocs dies veuran befat, torturat i crucificat, el contemplen transfigurat, en tota la
magnificència de la seva glòria. Podríem dir
per la creu a la resurrecció. La plena realització humana centrada en la donació i l’entrega. Aquest Jesús transfigurat és el mateix
que veuran crucificat, aquest és el que el
Pare revela com: “Aquest és el meu Fill, el
meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo.” (Mt 17, 5). I Jesús diu: “El meu aliment
és fer la voluntat del qui m’ha enviat i dur a
terme la seva obra. Jo no puc fer res pel meu
compte: judic segons allò que sent, i el meu
judici és just, perquè no busc de fer la meva
pròpia voluntat, sinó la voluntat del qui m’ha

enviat. I la voluntat del qui m’ha enviat és
aquesta: que jo no perdi res d’allò que ell m’ha
donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia”. (Jn
4, 34 . 5, 30 . 6, 39). Fer aquesta voluntat no
li resulta fàcil: “Ell, de manera semblant a
nosaltres, ha estat provat en tot, encara que
sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu, perquè es
compadeixi de nosaltres i ens concedeixi, quan
sigui l’hora, la gràcia i l’ajuda que necessitem.
(He 4, 15).
Davant la lluita interna que li suposava fer
la voluntat del Pare, per a revelar-nos el seu
amor immens, manifesta, amb sinceritat,
com es sent als seus deixebles: “Sento a l’ànima una tristor de mort” (Mt 26, 38), i prega
d’aquesta manera: “Pare meu, si és possible,
que aquesta copa s’allunyi de mi. Però que no es
faci com jo vull, sinó com tu vols” Mt 26, 29).

Solemnitat

Francesc Triay

Amb aquesta manifestació, no sols fa
present la seva victòria sobre el mal i la
mort, sinó que declara que aquest estil de
vida ha de ser el dels seus deixebles entre
els humans, pel Regne de Déu, i que la
victòria d’ells serà la seva mateixa victòria, doncs la tasca és la mateixa: “Com el
Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a
vosaltres”. (Jn 20, 21). “Us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit
que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho concedirà”.
(Jn 15, 16).
El camí de Jesús és un camí de comunió
amb el Pare, nosaltres estem convidats a
la Taula de la comunió amb Crist que se’ns
dóna com aliment i ens fa una sola cosa
amb Ell i el Pare per la força de l’Esperit
Sant.
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pintura religiosa en Menorca (7)

San Miguel Arcángel
Guillermo Pons Pons

E

n la iglesia Catedral de
Menorca se conserva una
expresiva pintura de Juan Mas
representando a San Miguel en actitud
de lucha contra Satanás y como protector de una iglesia ubicada en el
interior de una gruta que se abre en la
falda de un monte. No cabe duda de
que se refiere a la tradición de un
famoso santuario, desde el siglo VI
dedicado a san Miguel en el monte
Gárgano de la Apulia al sur de Italia A
ello hace referencia san Carlos
Borromeo en un sermón explicando
que junto a una gruta apareció un toro
misterioso que no pudo ser capturado
y que el obispo del lugar comunicó
que el Arcángel en una visión le había
manifestado que «aquel lugar estaba
puesto bajo la vigilancia angélica y que
se consagrara al culto de Dios en

memoria de mismo san Miguel y de
todos los ángeles». En recuerdo de
ello estaba establecida para el 8 de
mayo la fiesta de la Aparición de San
Miguel, que figuraba en el Misal
Romano.
Este culto a san Miguel en el monte
Gárgano se vinculó con el tradicional
relato de que un toro había intervenido en el hallazgo le la imagen de la
Virgen en Montetoro, de manera que
ya a principios del siglo XV estaba
dedicada una capilla a San Miguel dentro del santuario menorquín con un
sacerdote beneficiado que cuidaba de
su culto y de que se celebrara cada
año una solemne fiesta en honor del
santo arcángel. Todo ello parece reflejarse en la sugerente obra pictórica de
Juan Mas, que se hallaba establecido en
Menorca a principios del siglo XVII.

Un orgue al servei de l’estudi i de la litúrgia

L’

orgue se Santa Maria com a instrument
musical, és d’una gran importància. És sens
dubte un dels més grans monuments que
configuren el patrimoni històric i cultural de Maó
i de tota Menorca, el qual ha merescut la lloança
dels més grans organistes i l’elogi de tots els qui
estimen la música, la cultura i les arts.
Per potenciar els estudis d’orgue feia falta un instrument adequat que estigués
a l’abast dels professors i dels
alumnes, ubicat en unes
dependències que en facilitessin l’ús. És per això que una
sèrie de persones que estimen
la música, van fer construir un
nou orgue de més petites
dimensions amb motiu del
bicentenari d’aquell gran instrument. Aquest nou orgue és
certament més petit que el de
Santa Maria, però és alhora
molt complet (disposa d’Orgue Major, de Positiu i pedaler), i és adequat no sols per a
fer-hi concerts, sinó també -i
especialment- perquè els joves
que sentin una especial vocació per dur a terme els estudis

d’orgue, puguin disposar d’un instrument a l’abast
que reuneixi totes les característiques bàsiques
per a aquest propòsit.
Davant el retard en la construcció de la nova seu
del Conservatori de Música, i atès el desconeixement que tenim de si el nou edifici disposarà finalment d’unes instal·lacions adequades per a ubicar
aquest instrument, els promotors del nou orgue
han decidit que, mentrestant,
seria útil situar-lo en un lloc
on, no sols pugui estar a disposició dels músics que decideixin especialitzar-se en aquest
instrument, sinó que pugui
també coadjuvar al desplegament del culte i a la litúrgia.
Per això, aprofitant els dies de
la festa de la titular de la parròquia, la Mare de Déu del
Carme, es va pensar que era el
moment idoni per fer el trasllat del nou orgue al seu nou
emplaçament. Per donar-ho a
conèixer el passat 15 de juliol
es va fer un concert inaugural
a l’església del Carme amb el
nou orgue d’estudi a càrrec
d’Estefi Taltavull.

Fe s t a de
Sa nt a C l a ra
*Dies 8, 9 i 10 d’agost
pregària del Capvespre
a les 20 h.
*Dia 8 d’agost, a les
20.30 h., concert solidari del grup LLambre, a
benefici de l’Associació
Contra el Càncer.

*Dia 11 d’agost, festa
de Santa Clara:
Eucaristia: matí a les
8.30 h; i a la tarda a
les 20 h.
A les 21 h., actuació
del grup Folklòric Es
Born.
Germanes Clarisses

Monestir de
Santa Clara

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 2a Setmana:
Dg.6, La Transfiguració del Senyor (F): Dn 7, 9-10.
13-14 / Sal 96 / 2Pe 1, 16-19 / Mt 17, 1-9.

Dv.11, Santa Clara, verge (MO): Dt 4, 32-40 / Sal 76 /
Mt 16, 24-28.

Dl. 7, Fèria: Nm 11, 4b-15 / Sal 80 / Mt 14, 13-21.

Dc. 9, Santa Teresa Beneta de la Creu, verge i màrtir, patrona d’Europa (F): Os 2, 16b. 17b. 21-22 / Sal 44 /
Mt 25, 1-13.

Dt. 8, Sant Domènec de Guzmán, prevere (MO): Nm
12, 1-13 / Sal 50 / Mt 14, 22-36.

Dj. 10, Sant Llorenç, diaca i màrtir (F): Nm 20, 1-13 /
Sal 94 / Jo 12, 24-26.

Dg. 13, XIX de Durant l’Any: 1R 19, 9a. 11-13a / Sal 84
/ Rm 9, 1-5 / Mt 14, 22-23.

Ds. 12, Fèria: Dt 6, 4-13 / Sal 17 / Mt 17, 14-19.

L’Església
de
Menorca
al llarg del segle XVIII

Josep M. Quintana

El Dr. Antoni Roig i Rexart

E

l personatge eclesiàstic més remarcable de tot el segle XVIII és, probablement, Antoni Roig i Rexart (Maó
1750-Palma 1808), fill d’una família molt
ben relacionada amb el bisbe de Mallorca,
Llorenç Despuig. Enviat a Palma perquè
estudiés humanitats al Col·legi de Montisió, cursà filosofia a la Universitat Literària
del Regne de Mallorca. Deuria rebre després formació teològica en algun convent
de Menorca i, més tard, probablement a
la Facultat de Teologia de la Universitat
de Mallorca, per bé que va ser a Avinyó
on, als 20 anys, rebé el títol de doctor en
Teologia i en Dret (Iuris utriusque). Essent
encara diaca, Antoni Roig va obtenir per
oposició la rectoria de Ferreries, de la
qual va prendre possessió el 13 de setembre de 1774. Ordenat prevere aquell mateix any, passà a exercir-hi el seu ministeri.
'HVHJXLGDFROODERUjDPEHOVHXRQFOH
Gabriel Roig Cardona, que era paborde
i vicari general de Menorca, mort el qual
l’any 1778 va ser designat vicari general
de Menorca. Tenia 27 anys. Confirmat en
el càrrec pel nou bisbe, el Dr. Pedro Rubio Benedicto, l’ostentà fins al 1790, quan
abandonà Menorca per prendre possessió de la parròquia de Felanitx. Morí a Palma el 1808 després de prendre possessió
com a canonge de la catedral.
Joan
Ramis i
Ramis

Dr Antoni Roig i Rexart

Antoni Roig esdevé un indiscutible prototipus del clergue il·lustrat en aquella
Menorca on eclosionà brillantment el
Neoclassicisme i la Il·lustració, dels quals
n’és una bella mostra la «Societat Maonesa». Potser, doncs, podríem afirmar
que, d’alguna manera, Roig és, en el món
eclesiàstic, una mena d’alter ego del que
serà Joan Ramis per a la historiografia i
la literatura: tots dos són coetanis (Ramis
és nascut el 1746 i Roig el 1750) i compartiran, per tant, el mateix món;
tots dos es formaran intensament
i seran persones cultes que sabran
contemplar la realitat des de la crítica i faran una anàlisi acurada de
l’univers en què viuen; i alhora, tots
dos es veuran aclaparats per la realitat que els envolta, sobretot després de la conquesta de Menorca
pel duc de Crillon, el 1781.
Roig mantindrà aleshores una
dura pugna amb el vicari general
castrense que arribà amb els espanyols el 1781, després d’haver
tingut enfrontaments amb importants sectors del clergat. No sols
pels plets que interposarà (amb la
connivència del bisbe) contra Gabriel Olivar i contra Antoni Seguí
en l’obtenció, respectivament, de
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la pabordia i rectoria de Ciutadella i de
la rectoria de Santa Maria de Maó, sinó
també amb altres membres de la clerecia,
tant secular com regular.
Fidel servidor del bisbe Rubio Benedicto,
ens deixarà una obra intel·lectual important, si bé en alguns aspectes contradictòria. No oblidem que Antoni Roig s‘haurà
format sota la influència del barroc en
el marc d’una religiositat profundament
inspirada per aquest. Tot i així, l’oratòria
sagrada d’Antoni Roig (hi ha publicats els
seus principals sermons) no va ser, ni de
prop, una oratòria vàcua i buida de contingut. En aquesta, com també a les Cartes d’ofici que va escriure com a vicari
general, hi trobem un esforç indubtable
per aprofundir en el missatge evangèlic
de Jesucrist i de concebre l’Església encarnada en la mateixa societat, amarada
d’una caritat «útil al servei de la felicitat
FROOHFWLYDª FRQFHSWHVDTXHVWVPROWDGL
ents al pensament il·lustrat). Però ben a
la vora d’això, Antoni Roig voldrà també
reprimir la lectura del que ell denomina
«llibres prohibits o inconvenients», i dedicarà un dels seus edictes a denunciar els
«perills de la lectura», cosa que potser ens
podria sorprendre en un home que, anys
més tard, escriurà obres d’assaig, de crítica històrica i d’anàlisi de la realitat pròpies d’un il·lustrat, si no fóssim conscients
que, a Espanya, la Il·lustració difícilment es
deslligà del cristianisme, amb tot el que
això significa, i els il·lustrats assumeixen,
per tant, una concepció de la vida que no
contraposa mai els conceptes de raó i fe.
Però dit això, no podem negar que Antoni Roig participa dels impulsos de la Illustració a les obres que ens ha deixat de
caire historiogràfic, i ho fa especialment
a l’estudi de l’epístola del bisbe Sever,
(Palma 1787), així com a les Reflexiones
crítico-apologéticas sobre algunos escritos relativos a la Isla de Menorca y a sus naturales,
textos que constitueixen una encertada
crítica de diferents interpretacions de la
història de Menorca, algunes llunyanes i
d’altres molt pròximes a ell -les referents
a la dominació anglesa-.
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