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LA CORONA DE LA MARE DE DÉU DEL TORO 
 

 

Benvolguts diocesans: 

En un escrit anterior us vaig comentar alguns detalls de la imatge de la nostra Mare de 
Déu del Toro. Però faltava dir alguna cosa de les corones que porten tant ella com el 
seu fill. Aquestes corones van ser solemnement imposades el dia 12 de setembre de 
1943. Van ser confeccionades amb donacions de tots els pobles de Menorca en els 
tallers d’Art Félix Granda, de Madrid. Anem a fixar-nos en alguns detalls d’aquestes 
corones. 
 
La corona de la Verge apareix envoltada per dotze estrelles. Es tracta d’una al·lusió al 
passatge de l’Apocalipsi que parla d‘“una dona, vestida del sol, amb la lluna sota els 
peus, i una corona de dotze estrelles sobre el seu cap” (12, 1). Bona part de la tradició 
cristiana ha identificat aquesta dona misteriosa amb la Mare de Déu. El Cardenal 
Ratzinger, en una homilia, explicava bellament aquest simbolisme: “la dona està pel 
Sol, és a dir, immersa en la llum de Déu, que la inhabita perquè Ella habita en Ell. Home 
i Déu es compenetren i s’intercomuniquen. Els Cels i la Terra s’han fos. Per sota dels 
peus, la Lluna, com a signe que l’efímer i mortal ha estat superat, i que la transitorietat 
de les coses ha estat convertida en existència perdurable. I la constel·lació que la 
corona significa salvació, ja que aquestes dotze estrelles representen la família nova de 
Déu, anticipada pels dotze fills de Jacob i els dotze apòstols de Jesucrist “. Com a 
membres de l’Església, som part d’aquesta família de Déu. Nosaltres també estem 
representats en aquesta corona. Sent bons fills seus, coronem el cap de Maria. 
 
Un altre detall de la corona que porta la Verge és que al centre té un colom, 
querepresenta l’Esperit Sant. Evocar a la part alta de la corona a l’Esperit Sant ens fa 
comprendre que tot el que en Maria passa és obra seva. Santa Maria és anomenada 
amb raó “l’obra mestra de l’Esperit Sant” (Catecisme Església, 721). Ella és la dona 
plena de la gràcia de l’Esperit, que concep Jesús per obra de l’Esperit i que acompanya 
l’Església naixent quan rep l’Esperit, ensenyant-li d’alguna manera a deixar-se guiar per 
Ell. En mirar la corona de la Verge del Toro comprenem que també la nostra vida ha 
d’estar regida per l’Esperit Sant. I mirant a Maria, aprenem a deixar que l’Esperit de 
Déu obri en nosaltres. 
 
En l’aurèola de la corona, en esmalt blanc, està escrita aquesta bella advocació: 
“Verge i Reina del Toro, patrona de Menorca, pregueu per nosaltres”. És una pregària 
que brolla del cor. Desitgem que Maria sigui intercessora nostra, ens acollim sota la 
seva empara i li demanem que pregui per nosaltres. El Bisbe Pascual, quan va coronar 
la imatge, va dir: “Mare de Déu, com nosaltres ara et coronem a la terra, així per la 
teva mediació, el teu Fill diví amb glòria i honor ens coroni al cel” (Carta pastoral 1943). 
 
Per la seva banda, la corona que porta el nen Jesús té forma imperial i està adornada 
amb tres raigs d’or que formen una creu, subratllant que Jesús és rei, però que el seu 
regne no és d’aquest món (Jn 18, 36), sinó que es realitza per l’entrega generosa de en 
la creu. És rei de misericòrdia que des de la creu ens mostra fins on arriba el seu amor. 
 
Fa 75 anys els menorquins van oferir a la Verge del Toro les seves joies per 
confeccionar una corona. Avui també nosaltres podem unir-nos a ells oferint a la Mare 
de Déu del Toro el nostre desig de seguir Jesucrist. 
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