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300 anys Dedicació
La Catedral a la Ciutat
Benvolguts diocesans:
La Catedral no només és centre religiós d’una població, sinó també un important centre de difusió
de la cultura, la història, l’art i les tradicions d’un poble. La Catedral, enmig de la ciutat, és signe de
la presencia de l’Església en el món i configura la seva fisonomia. La nostra Catedral és l’edifici
històric més singular de la ciutat que, a més, després de 700 anys segueix tenint el mateix ús pel
qual es va crear.
Al voltant de la Catedral es desenvolupen importants esdeveniments de la vida de Menorca. A més
d’acollir les eucaristies diocesanes i l’habitual celebració dels misteris centrals de la fe, en ella es
viuen festes populars com l’Eucaristia del dia de Sant Antoni, patró de Menorca, o la “Missa de
caixers” el dia de Sant Joan . Ens alegra contribuir a la festa del poble, ajudant a descobrir el sentit
transcendent que té i donant profunditat espiritual al que es viu.
Al llarg dels segles la nostra Catedral ha estat també un important focus cultural per a Menorca. En
la seva llarga història, les catedrals sempre van estar lligades a la cultura. No oblidem que en elles
es van formar les escoles catedralícies, que van donar origen a les modernes universitats. També a
Menorca la Catedral ha estat un important centre cultural. Molts dels seus canonges han destacat
en les ciències i les arts. L’arxiu catedralici, que forma part de l’arxiu diocesà, és una important
font documental que ens permet conèixer millor la nostra història.
Escrivia el Sr. Fernando Martí: “fins a èpoques properes, el poble que no podía gaudir dels béns
que prodiga per a tots la nostra civilització actual, trobava doctrina i bellesa en les esglésies
catedrals; allà totes les arts belles i sumptuàries es conjugaven harmoniosament en la dedicació a
Déu i el perenne ensenyament dels fidels. Retaules I portades, estàtues, pintures i vitralls
constituïen la veritable ‘bíblia pauperum’, on els més rudes aprenien, de manera intuïtiva o
mitjançant un ric i adequat simbolisme tot el desenvolupament del sublim misteri de la salvació”
(Significado y misterio de la Catedral, p. 7).
La Catedral és també un important centre d’atracció turística, que és visitada cada any per milers
de persones que desitgen conèixer la història i l’art d’aquest poble. Seria bo que, quan sortissin de
la Catedral, els turistes no tinguessin la sensació d’haver visitat una cosa preciosa del passat, sinó
una realitat viva. Amb l’esforç de tots, hemd’ajudar a comprendre el significat espiritual d’aquest
temple que alberga una comunitat viva.
La Catedral és, sobretot, la casa de tota l’Església diocesana. No és un centre cultural, tot i que
organitza i desenvolupa algunes activitats culturals; no és un museu, encara que en ella es troben
molts elements d’interès històric i artístic; no és un centre d’atracció del turisme, que sumam als
que ja té Menorca, tot i que està obert a les persones que ens visiten. És la casa de la comunitat
diocesana, una realitat que està viva. És una casa que està habitada, perquè en ella celebra i
viu la seva fe la comunitat cristiana.
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