LA FESTA DEL PRECURSOR
La festa del naixement de Sant Joan Baptista és una de les més antigues del calendari
litúrgic cristià. El seu origen es remunta al segle IV i es celebra sis mesos abans del
naixement de Jesús, que és el temps que transcorre segons sant Lluc (1, 26) entre tots
dos naixements. La seva coincidència amb el solstici d'estiu l’ha convertida en una festa
molt popular, especialment en l'arc mediterrani.
Aquesta festa celebra el naixement de Joan, fill del sacerdot jueu Zacaries i d'Isabel, la
cosina de la Mare de Déu. De Joan va dir Jesús que no havia nascut de dona ningú més
gran que ell (Lc 7, 28). Per això, de manera excepcional, es celebra el naixement
d'aquest profeta, darrer graó entre l'Antic i el Nou Testament. Joan, el precursor, va ser
qui va assenyalar entre la multitud l'Anyell de Déu, a aquell home benèvol i humil que
lliuraria la seva vida per tots.
Des de fa molts segles, Ciutadella viu amb intensitat aquesta festa religiosa. En el seu
honor es va aixecar una de les set parròquies en què va ser dividida Menorca al Pariatge
de 1301, l'actual ermita de Sant Joan d'Artrutx, coneguda també com Sant Joan de
Missa. Allí té lloc un dels actes més emotius de la festa, la pregària de Vespres.
Impressiona entrar a l'Ermita juntament amb els caixers i cavallers per pregar davant la
senzilla imatge de Sant Joan Baptista i repetir, amb el text de les vespres, “feu-nos
testimonis indefallents de la vostra veritat”.
Però la celebració religiosa més rellevant és la "Missa de caixers" que es celebra el dia
de la festa. Després de les corregudes de sa Plaça i del Caragol de Santa Clara, es va
formant la comitiva per anar a celebrar la Missa major. És molt polit veure entrar a la
Catedral als cavallers que, seguint escrupolosament els ritus estipulats, van encapçalats
pel Caixer Senyor i Sa Capellana. D'acord amb la tradició és el Caixer Capellà el que
presideix la Missa de Sant Joan, mentre que el Bisbe assisteix a la mateixa amb hàbit
coral. Aquesta Missa, situada al centre del dia, és moment de silenci i pregària, després
de l'enrenou de tot el matí. És també ocasió d'invocar al sant protector i demanar-li que
ens ajudi a descobrir al nostre Salvador, al que ell anunciava.
L'any passat vaig viure per primera vegada com a Bisbe de Menorca aquesta festa
sentida i alegre. Vaig gaudir molt en les celebracions litúrgiques, però també
contemplant les corregudes i caragols, participant en les begudes i assistint als jocs des
pla. Les persones necessitam temps de festa, en els quals ens relaxem del ritme quotidià
de treball i tenim l'oportunitat de conviure amb els altres. La festa, viscuda sense
excessos, ens pot ajudar a créixer com a persones.
Desitj a tots els ciutadellencs i als nostres visitants que gaudeixin molt d'aquest temps
de convivència i celebració col·lectiva. Juntament amb l'antic himne de la festa, escrit
en el segle VIII, podem dir a sant Joan: "ric com sou ara d'abundosos mèrits, feu del pit
nostre el rocam enfora, feu els senderes rectes, i aplaneu-ens vós l 'Aspra via "(himne de
laudes). Que Sant Joan ens guiï per trobar el Messies. Bon Sant Joan! : “ric como sou
ara d’abundosos mèrits, feu del pit nostre el rocam enfora, feis les senderes rectes, i

aplanau-nos vós l’aspra via” (himne de laudes). Que Sant Joan ens guiï per trobar el
Messíes. Bon Sant Joan!
+ Francesc Conesa Ferrer, bisbe de
Menorca

LA FIESTA DEL PRECURSOR
La fiesta del nacimiento de San Juan Bautista es una de las más antiguas del calendario
litúrgico cristiano. Su origen se remonta al siglo IV y se celebra seis meses antes del nacimiento
de Jesús, que es el tiempo que transcurre según san Lucas (1, 26) entre ambos nacimientos. Su
coincidencia con el solsticio de verano ha hecho de ella una fiesta muy popular, especialmente
en el arco mediterráneo.
Esta fiesta celebra el nacimiento de Juan, hijo del sacerdote judío Zacarías y de Isabel, la prima
de la Virgen María. De Juan dijo Jesús que no había nacido de mujer nadie mayor que él (Lc 7,
28). Por eso, de modo excepcional, se celebra el nacimiento de este profeta, último eslabón
entre el antiguo y el nuevo testamento. Juan, el precursor, fue quien señaló de entre la
multitud al Cordero de Dios, a Aquel hombre manso y humilde que entregaría su vida por
todos.
Desde hace muchos siglos, Ciutadella vive con intensidad esta fiesta religiosa. En su honor se
levantó una de las siete parroquias en que fue dividida Menorca en el Pariatge de 1301, la
actual ermita de Sant Joan de Artrutx, conocida también como San Joan de Missa. Allí tiene
lugar uno de los actos más emotivos de la fiesta, el rezo de Vísperas. Impresiona entrar en la
Ermita junto con los cavallers para orar ante la sencilla imagen de San Juan Bautista y repetir,
con el texto de las vísperas, “feu-nos testimonis indefallents de la vostra veritat”.
Pero la celebración religiosa más relevante es la “Missa de caixers” que se celebra el día de la
fiesta. Después de les corregudes de sa Plaça y el caregol de Santa Clara, se va formando la
comitiva para ir a celebrar la Misa mayor. Es hermoso (molt polit) ver entrar en la Catedral a
los cavallers que, siguiendo escrupulosamente los ritos estipulados, van encabezados por el
Caixer Senyor y Sa Capellana. De acuerdo con la tradición es el Caixer Capellà el que preside la
Misa de San Juan, mientras que el Obispo asiste a la misma con hábito coral. Esta Misa, situada
en el centro del día, es momento de silencio y oración, después del bullicio de toda la mañana.
Es también ocasión de invocar al santo protector y pedirle que nos ayude a descubrir a nuestro
Salvador, al que él anunciaba.
El año pasado viví por primera vez como Obispo de Menorca esta fiesta sentida y alegre. Gocé
mucho en las celebraciones litúrgicas, pero también contemplando las corregudes y caregols,
participando en las begudes y asistiendo a los jocs des pla. Las personas necesitamos tiempos
de fiesta, en los que nos relajamos del ritmo cotidiano de trabajo y tenemos la oportunidad de
convivir con los demás. La fiesta, vivida sin excesos, nos puede ayudar a crecer como personas.
Deseo a todos los ciutadellencs y a nuestros visitantes que gocen mucho de este tiempo de
convivencia y celebración colectiva. Junto con el antiguo himno de la fiesta, escrito en el siglo
VIII, podemos decir a san Juan: “ric como sou ara d’abundosos mèrits, feu del pit nostre el
rocam enfora, feu les senderes rectes, i aplaneu-nos vós l’aspra via” (himno de laudes). Que
Sant Joan nos guíe para encontrar al Mesías. Bon San Joan!
+ Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

