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rrollo humano integral y la inclusión social.
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L E S P R I M E R E S E X C AVA C I O N S D E L A
BASÍLICA DE SON BOU

Miquel Pons-Portella

A

prop de complir els 80 anys,
Mons. Bartomeu Pasqual i
Marroig tingué l’alegria de reviure aquella seva afició de joventut per l’arqueologia. En efecte, durant les primeres
dècades del segle XX, el jove canonge
palmesà havia participat en les excavacions de les basíliques mallorquines de Sa
Carrotja i de Son Peretó. Hem de pensar,
per tant, que el seu goig devia ser molt
gran quan fou informat de les troballes
efectuades a la Platja de Son Bou entre el
1951 i el 1952, que ell confirmà que eren
«totalment religioses» en una monumental carta pastoral de data 8 de setembre
del 1952.
«Tal vez, carísimos diocesanos, alguien
extrañará que un descubrimiento arqueológico sea objeto de Alocución Pastoral», començava aquell text, que fou publicat amb una
completa documentació adjunta sobre el
jaciment, plànols i fotografies incloses. «La
solicitud del Obispo, que nada puede descuidar, ha de extenderse, y más en determinadas circunstancias, a todo lo que tiene el sello
de cristiandad; y lo tienen bien claro los retos
del vetusto templo del que vamos a hablaros». Més endavant encara afegia: «la arqueología cristiana no es ciencia de cosas muertas o de pura curiosidad y entretenimiento.

Visita a l’excavació de Son Bou
(24 de setembre de 1951)

Sus cosas y monumentos son manifestaciones de la vida perenne de la Iglesia y ofrecen
lecciones de incontrastable y singular valor
apologético […]. Si la historia en general es
maestra de la vida, la arqueología sacra,
parte de aquélla, es no pocas veces maestra
de doctrina religiosa y hasta de vida espiritual». Per tots aquests motius, els terrenys
del jaciment foren
donats a la Diòcesi i
la seva excavació fou
assumida per una
Junta Diocesana de la
qual formaren part,
entre d’altres, l’acadèmic Joan Flaquer
Fàbregues i el prevere Fernando Martí
Camps.
Així les coses, el
descobriment de la
basílica paleocristiana de Son Bou —que
es glossat amb extraMissa a la Basílica de Son Bou
ordinària minuciosi(29 de setembre de 1952)
tat en aquella carta,

que contextualitza la troballa amb la
famosa epístola del bisbe Sever, les missions apostòliques de sant Pau, l’edicte de
Constantí del 313, altres temples similars
trobats en terres de Jordània, les antigues
litúrgies per als catecúmens, la dominació
aràbiga…— li serví de pretext al bisbe
Bartomeu Pasqual per fer una contundent
exhortació als menorquins no batejats: «la
pila, grave y artístico monolito, descollando
con singular nobleza entre todas las ruinas,
predica de aquellos antiguos fieles su amoroso reconocimiento de la dignidad e importancia del Bautismo […] y ahora descubierta
parece clamar así para que oigan y abracen
la fe de nuestros padres ciertos hijos de
algunas villas y ciudades —una de ellas muy
cercana— que, con desdoro del nombre cristiano de toda la isla de Menorca, desdeñan la
recepción de este primer Sacramento».
Al final d’aquesta mateixa carta pastoral, Mons. Bartomeu Pasqual anuncià un
proper acte de «presentació religiosa» de
la basílica de Son Bou: «celebraremos, Dios
mediante, la Santa Misa, allí mismo donde
hace tantos siglos se celebró, y la aplicaremos en acción de gracias a Dios y en sufragio
de los sacerdotes que sirvieron y de los fieles
que frecuentaron dicho lugar sagrado».
Aquesta Eucaristia s’oficià finalment dia
29 de setembre del 1952, a les 10 del
matí, «en un altar instalado provisionalmente
y sólo para este acto en el lugar mismo
donde estaría el de la antigua basílica». El
bisbe Pasqual celebrà de cara al poble
—«según antigua práctica litúrgica», segons
el cronista diocesà— i revestit amb una
«preciosa casulla de forma antigua». Hi
assistiren 30 sacerdots i religiosos, així
com 17 seminaristes, que s’ocuparen dels
cants litúrgics, i més de 300 fidels. De fet,
la crònica acaba explicant que «el pueblo
fiel manifestó durante el acto su religiosa
veneración hacia las ruinas de la antigua
basílica, y no dudamos de que éstas serán
objeto de muchas peregrinaciones, no sólo de
curiosidad e interés científico, sino de fervorosa piedad».
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la paraula
de Déu

Diumenge XX de Durant l’Any

Lectura de llibre del profeta Isaïes
56, 1. 6-7
Salm responsorial 66
R: Que us alabin les nacions, Déu nostre, que us alabin tots els pobles
alhora.
Lectura de la carta de Sant Pau
als cristians de Roma 11, 13-15. 29-32
Germans: Tenc una cosa per dir-vos a
vosaltres, els qui no sou jueus: Ja que som
el vostre apòstol mir de posar ben alt el
meu servei, esperant que els jueus que
són del meu llinatge, nèstaran gelosos i
podré salvar-ne alguns. Si del fet d’haver
estat ells exclosos n’ha vingut la reconciLectura del libro de Isaías
56, 1. 6-7
Esto dice el Señor: «Observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar, y mi justicia se va a
manifestar. A los extranjeros que se han
unido al Señor para servirlo, para amar el
nombre del Señor y ser sus servidores,
que observen el sábado sin profanarlo y
mantienen mi alianza, los traeré a mi
monte santo, los llenaré de júbilo en mi
casa de oración; sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar;
porque mi casa es casa de oración, y así
la llamarán todos los pueblos».

evangeli i vida

J

esús, el Fill de Déu encarnat, nascut
en una família israelita piadosa, es fa
tant semblant a nosaltres que va
haver d’aprendre la vida humana com qualsevol de nosaltres. Va aprendre a caminar,
a parlar i tota la història del seu poble
d’Israel. Va descobrir que el poble que
Déu havia elegit, poble que havia promès
fidelitat i obediència al seu Déu, s’havia
allunat del projecte de Déu i tenia una
religió buida, externa, i que en realitat
vivia enfora del seu Déu, per això es sent
enviat a convertir i salvar aquest poble:
“Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes de la casa d’Israel” (Mt 15, 24), però
la insistència de la cananea de l’evangeli:
“Senyor, ajuda’m! També els quissons mengen
les engrunes que cauen de la taula dels seus
amos” (Mt 15, 25.27), l’ajuda a aprendre, a
descobrir, que ha estat enviat a salvar-nos
a tots i per això li respon: “Dona, és gran la
teva fe. Que es faci tal com tu vols.” (Mt 15,
28).

liació del món, ¿qué no vindrà quan ells
s’incorporin? ¿No serà un pas de mort a
vida? Quan Déu ha concedit a qualcú els
seus favors i l’ha cridat, no es fa mai enrera. Vosaltres, en altre temps, no éreu obedients a Déu, però ara que ells l’han desobeït, Déu s’ha compadit de vosaltres;
igualment Déu es vol compadir d’ellas que
ara, mentre es compadia de vosaltres no li
heu estat obedients. Déu ha deixat uns i
altres captius de la desobediència, per
compadir-se finalment de tots.
Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu
15, 21-28
En aquell temps, Jesús es retirà a la regió
de Tir i de Sidó i sortí d’allí una dona
Salmo responsorial 66
R: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos
11, 13-15. 29-32
Lectura del santo Evangelio
según san Mateo
15, 21-28
En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a
la región de Tiro y Sidón. Entonces una
mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mi, Señor, Hijo de David. Mi hija

Que sigui tal com tu vols
En el camí de la fe tots hem de créixer
cada dia. Hem d’anar descobrint a partir
de la nostra relació amb els germans què
ens demana Déu per a respondre, com
creients, davant la necessitat que aquella o
aquella altra persona ens planteja en el
procés de la fe. Sovint tenim la temptació
de creure que la fe en Jesús, en Déu, és
sols per aquells qui ja creuen, però que en
certa manera s’han allunyat, per un o altre
motiu, de la vida de l’Església i que per
això hem de treballar per la seva conversió, i és veritat que ho hem de fer, ara bé,
la salvació és per a tots els homes i dones.
A nosaltres els qui, tot i el nostre pecat,
ens sentim prop de Déu, perquè ens
sabem estimats per Ell, ens toca obrir-nos,
cercar camins per anunciar el Regne de
Déu a tothom.
El Papa Francesc que repeteix una i altra
vegada que hem d’anar a les perifèries, diu
a l’exhortació apostòlica La Joia de l’Evangeli: Sortim, sortim a oferir a tothom la vida

Cicle A

cananea cridant: “Senyor, fill de David,
compadiu-vos de mi: la meva filla està
endimoniada.” Jesús no li contestà ni una
paraula, però els deixebles li demanaven:
“Deixau-la anar d’una vegada:: no fa més
que seguir-nos i cridar.” Jesús els respongué: “Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes del poble d’Israel.” Ella vingué, es prosternà i digué: “Senyor, ajudaume.” Jesús li respon: “No està bé prendre
el pa dels fills per tirar-lo als cussets.” Ella
li contestà: “És veritat, Senyor, però també
els cussets mengen les miques que cauen
de la taula dels amos.” Llavors Jesús respongué: “Dona, quina fe que tens! Que
sigui tal com tu vols.” I a l’instant es posà
bona la seva filla.
tiene un demonio muy malo». Él no le
respondió nada. Entonces los discípulos
se le acercaron a decirle «Atiéndela, que
viene detrás gritando». Él les contestó:
«Sólo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se
postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar
el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón,
Señor; pero también los perritos se
comen las migajas que caen de la mesa de
los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué
grande es tu fe: que se cumpla lo que
deseas». En aquel momento quedó curada su hija.

Francesc Triay
de Jesucrist. Repeteixo aquí per tota l’Església
el que moltes vegades he dit als sacerdots i
laics de Buenos Aires: m’estimo més una
Església accidentada, ferida i tacada per
haver sortit al carrer, que no una Església
malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats... Més que la
por d’equivocar-nos, espero que ens mogui la
por de recloure’ns en les estructures que ens
donen una falsa contenció, en les normes que
ens converteixen en jutges implacables, en els
costums en què ens sentim tranquils, mentre
a fora hi ha una multitud famolenca i Jesús
ens repeteix sense cansar-se: «Doneu-los
menjar vosaltres mateixos!» (Mc 6,37). Per
això el camí que fa Jesús descobrint que la
salvació que Ell ve a dur és per a tots, ens
ha de dur a nosaltres a sortir i fer participar, a tots els qui cerquen, de la novetat
del Regne de Déu.
Participem de la Taula del Senyor i convidem-hi a tots els qui tenen fam i set de
l’amor de Déu.
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La muerte de San Francisco de Asís
Guillermo Pons Pons

E

n la iglesia del antiguo Convento de
Jesús, hoy parroquia de San
Francisco de Mahón, al lado derecho del presbiterio figura una artística representación en grisalla del «Tránsito de San
Francisco», o sea su muerte y la entrada de
su alma en el Paraíso. El autor desconocido
de la obra se inspiró fielmente en el libro
sobre la vida del santo escrito por san
Buenaventura.
La escena central es la del momento de
la muerte, pero al fondo se descubre a
menor tamaño un hecho que el biógrafo
relata así: «Pidió Francisco [que se hallaba en
el monte Alvernia] que le condujesen a Santa
María de los Ángeles o de la Porciúncula.
Postrado en la tierra y habiéndose despojado
de su tosco hábito, elevó según su costumbre
su rostro hacia el cielo y dijo: “Por mi parte
hice lo que yo debía; ahora, que Cristo os
enseñe lo que debéis hacer”. Lloraban inconsolables los compañeros. Y uno de ellos

conociendo corrió a buscar el hábito el cordón y demás ropa, y se la entregó a Francisco,
ordenándole que la recibiese como de limosna sin desprenderse de ello, con lo cual el
santo quedó muy consolado»
La escena principal presenta la muerte
del santo de Asís marcada por la serenidad y
el consuelo divino diciendo a sus hermanos:
«Yo me vuelvo a mi Dios y os dejo muy de
veras encomendados a su gracia», rezando
después el salmo que dice: Alcé mi voz para
clamar al Señor.
Sobre el grupo de los frailes que rodean
al santo se hallan representados unos ángeles
entre nubes y unos rayos de luz celestial que
contienen una luminosa estrella. San
Buenaventura nos da la correspondiente
explicación: «Un compañero suyo vio que
aquella alma bienaventurada, bajo la forma de
una estrella refulgente y rodeada de una blanca nube atravesaba las esferas celestes hasta
llegar derechamente a la gloria».

Exercicis espirituals en la vida quotidiana
Els Exercicis Espirituals a la vida quotidiana van dirigits a qualsevol jove o adult
que es pregunti honestament què vol
Déu de la seva vida i quin és el seu camí
de felicitat.
Hi ha moments en els quals hom sent la
necessitat d’aturar-se per rellegir la pròpia vida, redreçar opcions poc encertades i descobrir cap a on enfocar el futur.
Els Exercicis són una pedagogia per fer
aquest aprenentatge amb el mestratge
de l’Esperit de Jesús, enmig de la vida
quotidiana.
“Qui viu els Exercicis Espirituals de
manera autèntica experimenta l’atracció,
l’encant de Déu, i torna renovat, transfigurat a la vida ordinària, al ministeri, a les
relacions quotidianes, portant amb si el
perfum de Déu. Els homes i dones necessitem experimentar a Déu i no conèixer-lo només d’oïdes.” Papa Francesc,
3-3-2014.
Acompanyament personal
A cada persona que fa els Exercicis se li
proposa un acompanyant amb qui s’entrevista cada setmana. L’acompanyant
adapta les orientacions generals i amb ell

es va comentant com van els Exercicis i
quin profit se’n treu.
Pregària diària
Es donaran una sèrie d’exercicis per fer
a casa cada setmana (pregàries, orientacions, lectures breus o d’altres). Cal dedicar-hi aproximadament una hora al dia.
Tres Recessos durant l’any
Durant tres moments del procés es participa en un cap de setmana de recés
amb les altres persones que també fan
els Exercicis en la vida quotidiana.Aquests
dies són una escola de pregària per fer
millor els exercicis.
Primer recés: 23-24 setembre 2017 al
Monestir Santa Clara, Ciutadella. A càrrec del jesuïta David Guindulain. (Més
informació pròximament).
Cal tenir en compte
Abans de prendre la decisió de començar els exercicis cal una entrevista amb
algú de l’equip organitzador.
Equip organitzador: germanes clarisses,
Bosco Faner, Bosco Martí i Ana Edo.
Les persones interessades poden contactar amb:
eevqmenorca@gmail.com - 699859630
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LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA - Salms de la 4a Setmana:
Dg.20, XX de Durant l’Any: Is 56, 1. 6-7 / Sal 66 / Rm
11, 13-15. 29-32 / Mt 15, 21-28.

11-24a / Sal 84 / Mt 19, 23-30.

34-40.

Dc. 23, Fèria: Jt 9, 6-15 / Sal 20 / Mt 20, 1-6a.

Dl. 21, Sant Pius X, papa (MO): Jt 2, 11-19 / Sal 105 / Mt
19, 16-22.

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

Ds. 26, Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars, verge
(MO): Rt 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17 / Sal 127 / Mt 23, 1-12.

Dt. 22, Benaurada Verge Maria Reina (MO): Jt 6,

Dv.25, Fèria: Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22 / Sal 145 / Mt 22,

Dg. 27, XXI de Durant l’Any: Is 22, 19-23 / Sal 137 / Rm
11, 33-36 / Mt 16, 13-20.

L’Església
de
Menorca
al llarg del segle XVIII

Josep M. Quintana

Muñoz Nadales defensa l’erecció d’una diòcesi a Menorca

L’

arribada de Dionisio Muñoz Nadales investit de les facultats jurisdiccionals que li corresponien com
a capellà castrense –jurisdicció que, en
principi, se cenyia a l’estament militar que
s’havia desplaçat a l’illa (un cos d’exèrcit
que ocupava milers de soldats)-, i la seva
posició privilegiada com un element més
de la Junta de Govern, va provocar un xoc
immediat entre ell i el vicari general Antoni Roig. Aquest, que fins aleshores havia
estat l’única autoritat eclesiàstica que tenia jurisdicció sobre el conjunt de l’Església menorquina com a vicari general del
bisbe Rubio Benedicto, i com a gran i darrer defensor que havia estat de la immunitat eclesiàstica respecte del poder civil,
es trobà de sobte amb la inevitable competència d’una nova autoritat eclesial que
no estava subjecta al bisbe de Mallorca,
perquè depenia directament del Cardenal
Patriarca de Sevilla, decidida a marcar el
seu terreny -i de quina manera!- per imposar a ultrança el regalisme de Carles III.
L’informe elaborat per Dionisio Muñoz
Nadales per decisió de la Junta de Govern
de Menorca, escrit per ser elevat a la Junta de Govern i, després, al rei, duu data de
15 de setembre de 1782. Consta de 270
paràgrafs numerats i l’autor l’escriu després d’haver analitzat les respostes a les
enquestes adreçades a les Comunitats de
clergues, tant seculars com regulars, als
Catedral de Mallorca.
Bona part del segle XVIII
Menorca estava
subjecta al bisbe de Mallorca

rectors i a les universitats de l’illa, on se’ls
feien preguntes referents a una sèrie de
qüestions respecte de les quals volia instruir-se «a fin de saber por ellos mismos
los accidentes que padecía el estado y su
Pueblo; lo que juzgaban necesario para sanarles; cual sería el más eficaz y dulce remedio; y por quienes [y] con qué fondos
debía practicarse (paràgraf 8)».
El llarg document mostra dues principals
característiques: pretén, per damunt de
tot, justificar al rei la necessitat d’erigir
a Menorca un bisbat propi, segregant el
territori insular de la diòcesi de Mallorca;
i en segon terme, vol defensar el regalisme borbònic, o el que és el mateix, els
drets reials per damunt dels episcopals.
Ara que, segurament, en podríem trobar
una tercera: desacreditar Antoni Roig, a
qui farà moltes referències implícites i, al
final del document, un llarg i elaborat atac
de manera clara i directa.
Tot i que no es pot negar la gran transformació que s’havia produït a Menorca al
llarg del segle XVIII, tant des del punt de
vista econòmic, com social, com demogràfic, Muñoz Nadales oferirà d’entrada
una visió desoladora de la realitat a causa de la dominació britànica. En realitat,
no observa a l’illa cap element positiu ni
remarcable: ni l’augment demogràfic que
s’ha produït al llarg del segle, ni l’auge del
comerç, ni cap altra qüestió econòmica o
social li mereix el més petit elogi. Encara més: la simple observació de Menorca
li produeix una gran pena. No és, doncs,
estrany que descrigui tot seguit la realitat
d’una manera tan crua com esbiaixada.
Abonant-se al ius patronatus (dret del rei
a nomenar els principals càrrecs eclesiàstics), entén que el nomenament de les
principals vacants de la nova catedral que
proposa correspondrà al rei, no al bisbe,
per bé que les canongies d’ofici (penitencier, lectoral i doctoral) s’hauran de
proveir per rigorosa oposició, com la que
es practica a d’altres catedrals de la península. Però les dignitats hauran de ser
d’elecció directa del rei. I dit això, Muñoz
Nadales afegeix discretament, com si no
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Catedral de Menorca
tingués importància, que si bé ell no pretén forçar la voluntat del rei, creu que seria desitjable que les peces eclesiàstiques
de nova creació recaiguessin en naturals
de l’illa, «pero por lo que respecta a los
Ilmos. Obispos, y en general todos los que
deban tener mando, o superioridad parece lo más seguro sean siempre españoles (paràgraf 130)», és a dir forans, amb la
qual cosa no hi ha dubte que es postulava
per al càrrec, per bé que va tenir prou
manya per incitar els jurats de Ciutadella
perquè fossin ells qui el proposessin com
a nou prelat en un memorial dirigit al rei.
Finalment, acaba proposant un pla d’estudis per al futur seminari, com si a l’illa els
clergues no en seguissin cap, i com si, en
aquest camp, el terreny fos un erm. Tanmateix creu que els menorquins «aunque
poco civilizados, son por lo general ágiles,
bien dispuestos y [de] entendimiento claro (paràgraf 133)». És un consol.
Muñoz Nadales conclou el seu informe
amb una abrandada defensa de l’erecció
d’una diòcesi a Menorca, proposta que
eleva a la Junta de Govern convençut de
les raons que ha esgrimit a la llarga argumentació que ha fet al seu informe.

La informació al dia de la Diòcesi a: www.bisbatdemenorca.com
Edita: Església de Menorca - Director: Antoni Fullana - Imprimeix: Editorial Menorca S.A. - ME - 161/1982 www.bisbatdemenorca.com - e-mail: fulldominical@gmail.com

