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Presentació

 “No saber el que va succeir abans de nosaltres, és com ser infants inces-
santment”.  Aquesta frase de Ciceró condensa en molts aspectes el sentit de 
promoure i organitzar les primeres Jornades d’Estudis Locals de Sencelles. 
Aquesta voluntat de créixer, de madurar com a societat, evolucionant par-
tint de les experiències prèvies, en definitiva de deixar de ser infants, ens 
empeny en la recerca de les nostres arrels, en conèixer els fets i les circum-
stàncies dels qui ens varen precedir.

 Amb aquestes Jornades, i amb tantes activitats al voltant de la nostra  
història que organitza i promou l’amic Jordi Llabrés, cronista oficial de 
Sencelles, i el col·lectiu de persones que han pres part en aquest projecte, 
els sencellers giram l’ullada cap enrere i així fem camí cap al futur sense 
perdre consciència del que som i d’on venim. També representen una opor-
tunitat, per a tots aquells sencellers nouvinguts, de conèixer unes arrels 
que hem de compartir si volem mantenir el sentiment de poble, tan diluït 
en altres contrades. La globalització i la interculturalitat són fets inqüestio-
nables, signes d’aquests temps, que aporten molts d’avantatges i benestar, 
però que també fa perillar aquestes petites identitats. Des de l’Ajuntament 
Sencelles creiem que la nostra història, petita vista des de fora, però impor-
tant i estimada pels sencellers, és tan digna de ser estudiada i coneguda com 
qualsevol.

 Les Jornades d’Estudis Locals han de ser una eina extraordinària per 
donar-nos a conèixer i per conèixer-nos millor, redescobrir-nos i capficar-
nos en la nostra realitat més íntima. Amb la seguretat que hem encetat un 
camí que ha de donar molt bon fruit, només resta agrair i felicitar els or-
ganitzadors d’aquestes Jornades per la tasca feta, també tots els que hi han 
participat per la seva generositat i la qualitat de les seves aportacions. “La 
història fa els homes savis”, deia Francis Bacon, gràcies a totes aquestes 
persones per fer que avui ho siguem un poc més. 

Joan Carles Verd i Cirer,
Batle President del Molt Il·lustre Ajuntament de Sencelles
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LAUDACIO

JOSEP RAMIS DE AYREFLOR I SUREDA,
DE ALEMANY I SANCHO DE LA JORDANA  

 Els dies 1 i 2 de desembre de 2017, el poble de Sencelles es va honorar 
tot celebrant amb un èxit insospitat les primeres Jornades d’Estudis Locals. 
La iniciativa va sorgir en el sí de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
i obtingué suport per part de la junta organitzadora que es constituí. Hi van 
participar un important nombre d’investigadors i un inesperat públic oient. 
Aquells dos dies, certament, obrírem una finestra ampla i lluminosa en el 
camp de la recerca i de la investigació en el nostre municipi. 

 Amb les Jornades vam voler retre un just i merescut reconeixement a 
Don Josep Ramis de Ayreflor i Sureda, de Alemany i Sancho de la  Jordana.1 
Aquest personatge, tot i haver nascut i haver mort a Ciutat de Mallorca 
(1877-1960) descendeix d’una de les nissagues més antigues i representati-
ves de Sencelles. Els Ramis de Ayreflor inicien la seva filiació en el llunyà 
segle XIII i durant la història, els seus membres han ocupat càrrecs i oficis 
privatius de l’alt estament del Braç Noble mallorquí. Amb la Conquesta de 
1229 i acompanyant el Rei Jaume I, membres d’aquest llinatge vingueren a 
l’illa de Mallorca. Primerament s’instal·laren en el terme de Muro i qui ini-
cià aquella noble filiació fou Berenguer de Ramis, prohom de Mallorques. 
El seu besnet, Joan Ramis i Sunyer, va traslladar en el s. XIV la residència 
a Sencelles. És el mateix Josep Ramis de Ayreflor qui en el seu llibre Alis-
tamiento Noble de Mallorca ens explica així aquells orígens sencellers: “... 
Juan Ramis, nacido por el año 1330, + en 1407, [fué] Baile Real y Jurado 
mayor de la villa de Sansellas en distintas ocasiones,  tronco de esta Casa, 
cuyo hijo Ponce Ramis, esposo de Valensa Font, compró en 12 de Mayo de 
1433 la alquería Starás de Cas Canar (Sansellas) que cabrevó en 1517 su 
biznieto Miguel Ramis. Este, primero de su nombre (Han llevado el nom-
bre de Miguel quince generaciones continuadas, por la rara coincidencia de 
no haber faltado desde el siglo XV descendencia varonil á los primogénitos 

1 Vull agrair a Dona Maria Lluïssa Ramis de Ayreflor i Truyols, a Don Josep Ramis de Ayre-
flor i Rosado, a Dona Paula Ramis de Ayreflor i López-Pinto i a Dona Maria José Massot 
i Ramis de Ayreflor, totes les facilitats i informacions aportades per tal de poder enllestir 
aquesta “laudacio”.
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de esta Casa, y por haberse continuado siempre por ellos la sucesión, hasta 
la muerte de Don Miguel Ramis de Ayreflor y Ramis de Ayreflor XV de su 
nombre, acaecida el 21 Julio de 1908), adquirió seis años más tarde (1523) 
la vieja alquería Ayreflor, llamada Rahal Arrahin Abenhalar (heredad de 
los olores ó aromas) durante el dominio de los árabes en esta Isla, denomi-
nación que unió a su apellido, siendo así conocida desde aquella época su 
família...” 

 Miquel Ramis de Ayreflor i Gili (1476-1540), és el primer d’aquella �te-és el primer d’aquella “te-primer d’aquella “te-
ringa” de Miquels i dels quals s’han honorat i, encara, s’honoren portant 
el llinatge Ramis de Ayreflor. Un cop haver lligat el cognom patern al de 
la possessió sencellera de la qual es convertí en senyor, a més, va afegir 
a les seves armes heràldiques dues faixes d’atzur a la punta de l’escut. El 
succeí el seu fill Miquel Ramis de Ayreflor i Pou de Moreió (1499-1550), i 
el net d’aquest darrer, Miquel Ramis de Ayreflor i de Fornari, de Armengol 
i Antich de Llorach (1551-1627), ciutadà militar, Batle Reial de Sencelles, 
Conseller i Síndic Clavari del Regne, va fundar l’any 1602 el fideïcomís, 
vincle o, el que en castellà s’anomena, �mayorazgo” d’Aireflor. Aquest, 
era un sistema jurídic que garantia la integritat o conservació del patrimoni 
familiar en un sol bloc i que havia de ser transmès dels pares al fill major 
de cada generació i que fos mascle, o sigui al primogènit: “usque ad infini-
tum”. A tots aquells descendents els trobem ben lligats a la història local de 
Sencelles: �En la citada Universidad de Sancellas ocuparon los individuos 
de ella desde el siglo XIV toda clase de cargos y oficios privativos del más 
alto estamento de la misma y otros peculiares de la Nobleza general de 
Mallorca”. Hi destaca, entre tots ells, Miquel Ramis de Ayreflor i Ferrer 
de Sant Jordi, de Alba i Gacias de Palau (1647-1718), Ciutadà Militar de 
Mallorca, doctor en ambdós drets, assessor del batle i veguer del Regne, 
patró beneficial i eclesiàstic a les parròquies de Sencelles, Inca i Sineu. 

 Cap a finals del segle XVII s’havia determinat la construcció d’un nou 
temple parroquial a Sencelles que quedés inscrit dins els cànons barrocs 
propis de l’època. Per iniciativa dels Jurats i del rector mossèn Gabriel Ba-
llester, dia 22 de juliol de 1691 enmig d’una gran solemnitat, fou col·locada 
la primera pedra de l’actual església. La documentació ens demostra que 
entorn de 1700 les obres es trobaven en un procés òptim i a ple rendiment. 
Aleshores les autoritats locals que havien promogut aquella empresa,  molt 
probablement amb l’objectiu d’aconseguir finançament, anaren conce-
dint el patronat de les diverses capelles que es bastien a algunes famílies 
del poble. Una d’elles, la primera de la part de l’Evangeli més pròxima a 
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l’altar major (el projecte inicial contemplava la construcció del presbiteri 
a l’actual zona del cor), fou assignada a la família Ramis de Ayreflor, en 
aquells moments encapçalada per aquest Miquel Ramis de Ayreflor i Ferrer 
de Sant Jordi. La data de concessió és de 15 d’abril de 1701 i els donava 
totes les facultats per poder col·locar en lloc visible l’escut d’armes del 
seu llinatge i les figures dels sants de la seva devoció. Així la capella fou 
dedicada a l’Arcàngel sant Miquel, el sant patronímic del benefactor i, com 
veiem, tant present en la tradició familiar: “donam, concedim y designam 
en los dits noms a V.M.Sr.Dr. en quisqun dret Miquel Ramis y Ferrer dit de 
Ayreflor assí pnt. y a los seus etc. una capella de las novas que es fan en dita 
Isglesia que es la primera a la dreta apres del altar major la qual capella sera 
y designa per V.M. y los seus, la qual tindra obligació V.M. dit sr. Dr. Ramis 
y Ferrer acabar a ses costas, donanli facultats de q. puga posar en ella los 
Sts. que V.M. li aperexera y ben vist li sia com tambe que en dita capella li 
designam com a cosa sagrada y dedicada a Deu nre. Sr.”. 

 De llavors ençà, en aquest mateix lloc hi fou traslladat l’enterrament que 
els membres de la família tenien a la capella del Roser i que ja trobem do-
cumentat l’any 1540. En el nou emplaçament, el vas estava obert als peus 
de l’altar i a partir d’abril de 1959 a la bella sepultura construïda en un dels 
laterals de la capella. 

 Dins la mateixa centúria del XVIII, concretament l’any 1766 la famí-
lia va costejar el nou retaule major que s’havia construït per a l’església 
parroquial. Es tracta d’un moble d’estil barroc dissenyat pel dominic fra 
Albert Borguny i és la conseqüència de certa desavinença entre l’antiga 
Universitat de Sencelles i els Ramis de Ayreflor. Aleshores el cap de la casa 
era Miquel Ramis de Ayreflor i  Ferrer de Sant Jordi, Reure i Gili (1732-
1795), besnet de l’anterior, capità de milícies urbanes i cadet de Dragons 
de Batavia. Casat amb una neboda seva, Margalida Ferrer de Sant Jordi i 
Font-Belloto, Figuera i Moragues. Conta la tradició que quan el retaule va 
estar enllestit i construït en el seu lloc, Ramis de Ayreflor el feu coronar 
amb l’escut d’armes de la seva família, actuació que no va agradar als nos-
tres antics regidors. Aquests el feren retirar i en el seu lloc hi col·locaren 
una autèntica sella de cavalcar, com a símbol heràldic de la nostra Vila. 

 Ens trobem de ple en l’època en que està ben consolidada la hisenda 
d’Ayreflor, convertint-se en una de les possessions més significatives de 
tot el terme de Sencelles. Comptava amb una bona i ben situada posada a 
Sencelles (creiem que aquesta era l’actual casal de Cas Felanitxer) més de 
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300 quarterades de cultiu (blat, xeixa, ordi, lleguminoses, etc.) i a les cases 
s’hi trobaven a més de les quarteres, el celler i totes les oficines pròpies de 
l’activitat agropecuària d’una possessió gran de fora vila, l’habitacle per 
als amos i les dependències més nobles per als senyors. Aquí hi destacava 
una robusta torre, ara desapareguda, a més del que anomenaven les sales 
bones, les cambres i la capella. Aquesta dependència ja es documentada 
en la visita pastoral del bisbe Llorenç Despuig i Cotoner, l’any 1752. Era 
presidida per un retaulet amb un llenç on hi havia representada la Puríssima 
Concepció amb sant Miquel, Arcàngel, i sant Antoni de Pàdua. La presèn-
cia de sant Miquel ja sabem que és ben justificada, en canvi la del sant 
paduà o de Portugal, penso que respon al patronímic de la senyora Antònia 
Reure i Vallespir, esposa del senyor que feu construir la capella Miquel Ra-
mis de Ayreflor i Reure, de Isern-Genovart i Vallespir (1701-1752). A més 
hi havia “seis figuras de bulto, el Niño Jesus, la Virgen, Sn. Miguel, Sta. 
Barbara, Sn Francisco de Paula y Sn. Bernardo” i “Dos Sepulcritos con va-
rias Reliquias”, tot per satisfer la devoció dels membres de la família. Les 
grans reformes dutes a terme a Aireflor Vell i que deixaren la possessió més 
o menys com la coneixem ara, foren iniciades entorn de 1650 per Miquel 
Ramis de Ayreflor i de Alba, Balle i Pascual de l’Alqueria (1603-1659). Les 
acabà el seu fill, ja mencionat, Miquel Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant 
Jordi, de Alba i Gacias de Palau, qui feu col·locar el seu escut d’armes just 
al capdamunt de l’arc d’entrada a la clastra. 

 En temps de Miquel Francesc Ramis de Ayreflor i Marcel, Ferrer de Sant 
Jordi i Bastard de la Torre (1799-1855), entraren en vigor les lleis desamor-
titzadores tan característiques del segle XIX i amb aquestes, Aireflor i totes 
les altres propietats de la família quedaven desvinculades del fideïcomís. 
Llavors, la possessió quedà dividida en dues parts: Aireflor Nou, on s’hi 
construí un airós casal decimonònic, i que passà a ser-ne el propietari el fill 
primogènit Miquel Ramis de Ayreflor i de Alemany, Marcel i Noguera de 
Superna (1822-1883). Aireflor Vell, que comprenia les cases originals de 
la possessió, passà en mans del germà segon Josep Ramis de Ayreflor i de 
Alemany, Marcel i Noguera de Superna (1824-1889). 

 Centrant-nos ara en la persona de Don Josep, hem de dir que s’hi con-
centren diversos mèrits i distincions. Tot i que nosaltres ara en destaquem 
alguns, els trobareu més detallats en les atentes lletres que ens ha fet arri-
bar la seva neboda neta i fillola, Dona Lluïsa Ramis de Ayreflor i Truyols, 
Truyols i Morell, i que publiquem seguidament. Era fill de Lluís Ramis de 
Ayreflor i de Alemany, Marcel i Noguera de Superna (1827-1891), germà 
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dels anteriors, i de Dona Maria Antònia Sureda i Sancho de la Jordana, 
Moragues i de Morey (1839-1892). Cavaller de la Reial Maestrança de 
Saragossa, llicenciat en Filosofia i Lletres, fou historiador, arxiver de la 
Diputació Provincial de Balears i president de la benemèrita Comissió de 
Monuments. S’especialitzà en genealogia i publicà diverses obres sobre 
famílies nobles mallorquines i altres disciplines. Acadèmic corresponent de 
la Reial Acadèmia Provincial de Belles Arts, soci fundador i president ho-
norífic de la Reial Acadèmia Mallorquina d’estudis genealògics, heràldics 
i històrics.
 
 Sempre va mantenir una forta relació amb Sencelles i mai es va desvin-
cular de les finques que havien tingut en propietat els seus avantpassats i 
que formaven part de l’antic fideïcomís d’Aireflor, principalment Aireflor 
Vell, Aireflor Nou, Moreió, Son Xotano i una part de Can Castell, a Leiar. 
Aprofitant les èpoques d’estiueig es retirava, en aquest darrer predi que 
havia correspost al seu pare. Aquí en diverses ocasions hi va reunir el més 
granat de la societat cultural de la Mallorca preturística. També durant les 
temporades d’allò que podríem anomenar “vacances”, va organitzar el fons 
documental de l’Arxiu Històric de Sencelles i n’enllestí el primer catàleg. 
A més, feu donació d’algunes prestatgeries per poder-hi col·locar els lli-ó d’algunes prestatgeries per poder-hi col·locar els lli-els lli-
bres i lligalls més importants: “Durante mi permanencia en Leyar he tenido 
ocasión de conocer el Archivo Municipal de la Villa de Sansellas y poder 
apreciar los curiosos libros y documentos que encierra...” Cal apuntar que 
en aquest arxiu hi trobem un valuosíssim fons documental  que s’inicia en 
el segle XIII i que va saber apreciar Ramis de Ayreflor. Tota la seva tasca es 
va veure completada amb la transcripció que feu d’alguns documents i la 
publicació dels mateixos, entre els anys 1905-1913, en el Butlletí de la So-
cietat Arqueològica Lul·liana: �Registrados muy superficialmente los cita-
dos volúmenes entresaqué de ellos los documentos que van á continuación, 
y otros datos que seguirán en números venideros de este Boletín que juzgué 
interesants por los datos que suministran”. Aquestes publicacions han esde-
vingut una eina indispensable i agraïda per als historiadors i investigadors. 
En definitiva Josep Ramis de Ayreflor y Sureda, ha estat la primera persona 
de tots els temps, que ha posat en valor el nostre arxiu històric de Sencelles.
 
 Després vingueren altres arxivers i historiadors que hi han escorcollat 
o n’han fet sengles arranjaments, tots servint-se de les portes que hi deixà 
obertes Ramis de Ayreflor i del primer catàleg que confeccionà. L’any 1924 
hi treballà Don Antoni Maria Peña, arxiver del Cos Facultatiu d’Arxivers, 
Bibliotecaris i Arqueòlegs. Després, també, Don Jaume Lladí i Ferragut, 
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autor del Catálogo de la Sección Histórica del Archivo Municipal de Sen-
celles (Mallorca) 1354-1859, treball publicat l’any 1978 amb una presen-
tació de Josep Antoni de Bonilla i Mir, misser investigador, marquès de 
Bagnuli, amb avantpassats en el solar de Can Rayó de Sencelles.   
Les primeres Jornades d’Estudis Locals de Sencelles, creiem que són la mi-
llor manera de celebrar la darrera catalogació que, recentment, l’empresa 
especialitzada en aquest afer Més Cultura ha fet del nostre arxiu, adaptant-
lo en els requeriments més actuals de l’arxivística. D’ara endavant queda 
a disposició de les persones que es dediquen o es dedicaran a escorcollar 
en la nostra història i, així, l’arxiu complirà la seva funció de salvaguardar 
i proporcionar tota la informació que s’hi ha emmagatzemat durant centú-
ries.

Jordi Llabrés i Sans, cronista oficial de Sencelles. 
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 És la intensitat d’amor que ens fa universals, i aquesta intensitat s’obté 
anant de les coses de prop a les d’enfora.
Joan Mascaró i Fornés.

 Molt agraïda a l’Ajuntament de Sencelles que en les primeres Jornades 
d’Estudis Locals, va decidir dedicar-les a l’historiador i arxiver Josep Ra-
mis de Ayreflor i Sureda, en reconeixement per haver realitzat la primera 
catalogació de l’arxiu històric de la vila. Entre els seus papers personals he 
trobat aquest currículum incomplet, però que ens pot ajudar a conèixer un 
poc qui era aquesta persona.

Josep Ramis de Ayreflor i Sureda, fou:

· Llicenciat en Filosofia i Lletres,
· Arxiver, bibliotecari i arqueòleg,
· Corresponent de la Reial Acadèmia de la Història,
· Acadèmic de número de l’Acadèmia Provincial de
 Belles Arts de Mallorca,
· Director corresponent a Mallorca del Centre de Cultura Valenciana,
· Acadèmic Protector corresponent de la Reial Acadèmia de les
 Bones Lletres de Màlaga,
· President de la Comissió Provincial de Monuments Històrics
 i Artístics de Balears,
· President de la Societat Arqueològica Lul·liana i
· Arxiver en cap de la Diputació Provincial.
· És autor de diverses obres d’investigació:
· Alistamiento Noble de Mallorca, El canónigo D. Antonio Figuera y Gar-

cía, Recuerdos, Antigues possessions d’Artà i Memorias medievales de 
una villa mallorquina.

 El fet d’haver conviscut amb ell em fa pensar que era una persona inde-
pendent, disciplinada i austera. Amb aquest escrit vull col·laborar, també, 
en el seu reconeixement com a persona i historiador, donant a conèixer 
alguns dels seus valors que vaig percebre durant la meva infantesa.

Signat: 
Maria Lluïsa Ramis de Ayreflor i Truyols,

fillola i neboda neta de J. Ramis de Ayreflor i Sureda.





NOMENCLÀTOR TOPONÍMIC DE LES 
ILLES BALEARS (NOTIB)
Joan Miralles i Monserrat
Enric Ribes Marí
Xavier Gomila Pons
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NOMENCLÀTOR TOPONÍMIC DE LES 
ILLES BALEARS (NOTIB)

 El NOTIB és l’aplec dels topònims actuals no urbans de les Illes Ba-
lears presentats per illes i municipis tot destriant de la llista general dels 
topònims els noms d’urbanitzacions i els noms de les illes, illots, esculls, 
seques i d’altres talassònims en els municipis amb costa marítima. 

 Projecte vinculat a la UIB (Departament de Filologia Catalana i Lin-
güística General), iniciat per Joan Miralles el 1999 i després a l’IEC, el 
2014, al qual s’incorporaren després Xavier Gomila, per Menorca (2003), 
i Enric Ribes, per Eivissa i Formentera (2004). 

Objectius del projecte

1. Oferir una amplíssima mostra de la toponímia actual nourbana de les 
Illes Balears. 

2. Fer una actualització de les dades toponímiques obtengudes aquests da-
rrers anys en el marc dels grans projectes de recerca toponímica. 

3. Orientar les persones usuàries dels topònims en els aspectes gràfics i 
formals d’acord amb la normativa ortogràfica i gramatical vigent. 

4. Subministrar els materials pertinents a l’administració i, sobretot, als 
geògrafs, per a dur a terme el futur Nomenclàtor toponímic georeferen-
ciat de les Illes Balears. 

5. Oferir als investigadors una base de dades suficientmentrepresentativa 
per a estudiar qualsevol aspecte relacionatamb la toponímia insular. 

6. Ajudar a l’administració en la tasca de retolació dels indrets toponímics 
amb la deguda grafia i forma. 

Origen i desenvolupament del projecte

a. Precedent del Col·loqui d’Onomàstica de la Real de 2-4 d’abril de 1982 
b. Les Jornades d’Onomàstica de la UIB (1985-2014) 
c. Els Col·loquis d’Onomàstica de la Societat d’Onomàstica a les Illes Ba-

lears (1982, 1986, 1998, 2002 i 2014) 
d. El Congrés Internacional d’Onomàstica (ICOS) a Barcelona (2011) 
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La tasca de la CTAL i el NOTIB (1997-2017)

 La CTAL és la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic quedu a 
terme els dictàmens que li comanen directament o a travésdel Servei Lin-
güístic de la UIB. És una comissió delegada delDepartament de Filologia 
Catalana i Lingüística General amb un estatut i un reglament aprovats en 
Consell de Departament. 

 Les tasques de la CTAL s’han encaminat principalment a temesrelacio-
nats amb l’onomàstica, però, sobretot en els primers anys de funcionament, 
ha atès diverses peticions relacionades amb qüestions de caire ortogràfic, 
gramatical i lèxic. 

 D’altra banda, el 25 de març de 2003, el rector Llorenç Huguetsignava 
un acord executiu sobre competència científica en matèria de política lin-
güística en què es deia: 

 “Arran dels convenis de col·laboració signats amb la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i atesa la necessitat 
de potenciar tots els elements de la política i la planificació lingüístiques 
que facin possible l’ús normal de la llengua catalana com a eina de treball 
habitual, el Consell Executiu acorda que el Departament de Filologia 
Catalana iLingüística General és l’òrgan científic de la Universitat 
deles Illes Balears en les qüestions que afecten la fixació normativa 
de la llengua catalana i en la funció d’assessorament que l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei de Normalització Lingüística 
atorguen a laUniversitat.” (25-03-2003). 
 
 A part de les tasques d’assessorament la CTAL ha emparat, desdels inicis 
de la creació de la institució a finals dels anys noranta, el projecte del NO-
TIB. 

 A destacar la labor duita a terme pels componentsde la CTAL. A més de 
qui us parla: 
 Enric Ribes i Marí, Xavier Gomila i Pons, Isidor Marí Mayans, Cos-
me Aguiló i Adrover, Aina Moll i Marquès, Nicolau Dols i Salas i la 
contribució puntual d’alguns altres membres del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General. 



27 

 D’altra banda, cal comptar amb la presènciad’Eulàlia Fons, tècnica del 
SITIBSA i de Francesca Latorre, representant del Servei Lingüístic. 

La creació de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears (2011)

 El 15 d’abril de 2011, es crea la Comissió de Toponímia de les Illes 
Balears, adscrita a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les 
Illes Balears com a “òrgan que impulsi l’aplec i l’estudi de la toponímia 
de les Illes Balears i la seva retolació, i, en general, la seva representació 
georeferenciada, tot fixant-ne els criteris corresponents i elaborant els no-
menclàtors georeferenciats que estimi necessaris”. 

 La Comissió està integrada per un nombre no superior als 19 membres, 
amb un president, que és el director general de Política Lingüística i 3 vice-
presidents, representants dels departaments de la UIB de Filologia Catalana 
i Lingüística General i de Ciències de la Terra i del director general del Go-
vern competent en cartografia, 1 secretari, amb veu però sense vot, i 10 vo-
cals, designats pels quatre consells insulars, la FELIB, la CTAL, el Servei 
Lingüístic de la UIB, el Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica de 
la UIB, el SITIBSA i l’IBESTAT i un nombre no superior a 4 vocals experts 
en matèria de toponímia o producció cartogràfica. 

El papel de la SF de l’Institut d’Estudis Catalans

 Documents sobre toponímia avalats per la SF de l’IEC que han marcat 
les directrius del projecte: 

1. Topònims de les Illes Balears (publicat per acord de la SF de l’IEC el 21 
de desembre de 1989). Informe sobre toponímia de les Illes Balears ela-
borat i aprovat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística Ge-
neral de la UIB a petició de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
del Govern Balear. La Secció Filològica de l’IEC revisà i aprovà aquest 
informe en les sessions dels dies 11 de març i 2 de desembre de 1988. 

2. Transcripció i normativització toponímica. Document elaborat i aprovat 
inicialment per la CTAL i després aprovat per la SF en diverses sessions, 
la darrera de les quals l’1 de juliol de 2016. 

3. L’ús de l’article en la toponímia urbana de les Illes Balears. Dictamen 
elaborat per les Oficines d’Onomàstica de la SF i aprovat per la SF de 
l’IEC en la reunió del 17 de desembre de 2010. 
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El marc jurídic actual a les Illes Balears

 L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, publicat al BOE nº 52, de 
l’1 de març de 2007, l’article 35, sobre l’ensenyament de la llengua pròpia, 
disposa: 

 La institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua 
catalana serà la Universitat de les Illes Balears. 

 D’altra banda, la Llei de Normalització Lingüística per a les Illes Balears 
disposa a l’article 14: 

 “1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial 
la catalana. 
 2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d’acord amb 
l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els 
noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de poblaci�, vies de co�ó, vies de co-, vies de co-
municació interurbanes en general i topònims de la Comunitat Autò-ó interurbanes en general i topònims de la Comunitat Autò- interurbanes en general i topònims de la Comunitat Autò-ònims de la Comunitat Autò-nims de la Comunitat Autò-ò-
noma. Els noms de les vies urbanes han d’esser determinats pels ajun-
taments corresponents, també amb l’assessorament esmentat, donant 
preferència a la toponímia popular tradicional i als elements culturals 
autòctons.” 

Vinculació del projecte del NOTIB amb la UIB i amb l’IEC

 De primer el projecte fou presentat per Joan Miralles i Monserrat, en 
el marc del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la 
UIB, com un dels projectes de la Càtedra Mossèn Antoni Maria Alcover, el 
curs 1997-1998. 

 Es demanà una beca que obtingué l’alumna de filologia catalana Antò-ò-
nia Maura Reynés (1999-2005). La primera tasca va ser el buidatge de la 
toponímia inclosa a la Gran Enciclopèdia de Mallorca. 
 D’altres becaris o investigadors de la CTAL que han col·laborat des de 
1999 en l’elaboració del NOTIB: 

 Bàrbara Barceló i Roig (2004-2005), Bartomeu Mascaró i Buades 
(20062007), Llorenç Carrió i Crespí (2007-2008), Maria del Camí 
Dols i Martorell (2008-2009) i Neus Sànchez i Lendínez (2014-2015), 
com a becaris de la CTAL, Laura Sastre i Barros (2014-2015), com a 
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col·laboradora del NOTIB, Maria Antònia Cifre i Mascaró (2015-2016) 
com a becària del Servei Lingüístic i Ariadna Olives i Calbet (2015-2016), 
com a becària de la CTAL, Jordi Amengual i Dols (2015-2016) i Carles 
Canals i Gozálvez (2015-2016), com a contractats del Servei Lingüístic i 
Josep Ramon Santiago i Peset (2016-17) com a becari de la CTAL. 
 Mereix menció a part la col·laboració d’Honorat Jaume i Font, des de 
2009 al 2013, per la seva tasca en la informatització dels materials. D’altres 
col·laboradors en tasques puntuals han estat Maria del Mar Riera i Gela-
bert, Dídac Martorell i Paquier i Miquel Noguerol i Crespí. 
 L’adscripció del NOTIB a la Secció Filològica de l’IEC tingué lloc en la 
sessió ordinària del 14 de de desembre de 2014, quan la presidenta, Maria 
Teresa,  presentà per a l’aprovació els projectes de recerca de la SF.

Fonts escrites utilitzades en el projecte NOTIB

Els grans reculls de toponímia no urbana a les Illes Balears 

1. Gran Enciclopèdia de Mallorca. Consta de 22 volums, els tres darrers 
corresponents a un atles, consten de dos volums amb informació geo-
gràfica sobre els municipis mallorquins i un tercer amb cartografia, amb 
un mapa de Mallorca a escala 1:25.000. 

2. Corpus de toponimia de Mallorca (Palma de Mallorca 1962-67) de J. 
Mascaró Pasarius, amb 105 fascicles enquadernats en 6 toms. Comple-
menta el Mapa General de Mallorca (1958) del mateix autor, amb una 
escala aproximada de 1:31.250 i 53 làmines. 

3. Les Illes Balears, poble a poble, amb el subtítol Etimologia, toponí-
mia i cultura popular, en 4 volums. Editat pel COFUC, Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern Balear (2007), a càrrec de Bernat Cam-
pins Llebrers, Antoni Ordinas Garau i Margalida Truyol Sureda, tret del 
volum dedicat a Menorca, a càrrec de Xavier Gomila Pons. 

4. Nomenclàtor de la toponímia major de les Illes Balears, publicat també 
pel COFUC el 2007, a càrrec de Joan Antoni Llauger Rosselló, Antoni 
Ordinas Garau i Hermínia Planisi Gili. Comprèn 107 mapes a doble 
pàgina, mentre que l’escala varia entre 1:25.000, 1:30.000 o 1:35.000. 

5. Mapa Topogràfic de Mallorca, a escala 1:5000. Fou un encàrrec de la 
Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori del Govern 
Balear l’any 1989. Els organismes encarregats de l’elaboració fo-
ren l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Empresa Municipal 
d’Informàtica de l’Ajuntament de Palma. Aquestes entitats comanaren 
la feina al Departament de Ciències de la Terra de la UIB. El MTB, a 



30 

escala 1:5.000, es compon d’un total de 770 fulls. Les tasques comença-
ren el 1990 i duraren fins el 1996, i segons Antoni Ordinas, coordinador 
de la tasca, s’arribaren a recollir 50.029 topònims, amb una densitat 
mitjana de 11’01 topònims per Km. 

Fonts orals utilitzades, Metodologia

a. Les fases del projecte a Mallorca 
 La metodologia aplicada a Mallorca ha passat per diferents fases des de 
1999, quan s’inicià pròpiament el projecte. 
 1. La primera fase va des de 1999 fins a 2009. Les tasques es limiten 
al buidatge de la Gran Enciclopèdia de Mallorca i a resoldre els diferents 
casos problemàtics amb què ens anàvem trobant, no solament de Mallorca 
sinó també de Menorca, on treballava Xavier Gomila i d’Eivissa i Formen-
tera, on feia feina Enric Ribes. 
 2. La segona fase comença l’any 2009 i acaba el 2013. Les fonts buida-
des s’aplicaren als diversos municipis de Mallorca: el Mapa de Mallorca 
de J. Mascaró Pasarius, el Mapa Topogràfic de Mallorca a escala 1:5000, 
l’obra Les Illes Balears poble a poble i el Nomenclàtor de Toponímia Ma-
jor del Cofuc i el mapa de la Gran Enciclopèdia de Mallorca. 
 3. La tercera fase s’inicia el 24 de gener de 2014 i ha durat fins avui. 
Representa la darrera embranzida del projecte. L’objectiu ara és aprovar 
a cada sessió de la CTAL les llistes d’un grup de municipis per ordre al-
fabètic tot fent constar amb una P els topònims amb un determinat tret 
lingüístic d’interès. 

b. Criteris aplicats en la recollida de materials 
 Es tracta de formar un nomenclàtor no referenciat dels topònims no ur-
bans actual de les Illes Balears. Aquest Nomenclàtor pot ésser, junt amb la 
resta dels grans treballs de toponímia ja citats, la base de dades que després 
d’un procés de selecció pot conformar el fonament del gran Nomenclàtor 
Toponímic Georeferenciat de les Illes Balears. 

c. El treball de camp 
 Les tasques de treball de camp a Mallorca amb els informadors co-
mençaren el 2009, amb una primera incursió a Santa Maria, Després se-
guirien Artà, Andratx, Petra, Montuïri, etc. Aquell any anàrem a 20 pobles 
i férem 34 reunions. L’any següent, el 2010, anàrem a 30 municipis i férem 
73 sessions de feina. El 2011, només en visitàrem 7, però tinguérem 45 
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sessions de treball. El 2012, hi hagué una reducció considerable de la feina 
feta. Visitàrem només 5 pobles en 11 sessions de feina de camp. El 2013, 
només hi hagué una sortida a una vila i, el 1914, a dues. El 2015, seguiren 
les sortides de camp a 50 municipis i 64 sessions i, finalment, el 2016, hem 
treballat en 9 pobles en 9 sessions. Total: 240 sessions de treball. 

d. Els informants 
 Per a la formació dels equips d’informadors i/o d’informadores de cada 
municipi hem tengut en compte de primer els contactes personals que te-
níem i, en bona part de casos, hem acudit també a l’ajuda dels ajuntaments 
respectius. La confecció de la llista s’ha fet en definitiva a través del mèto-
de de la bolla de neu: un informador ens ha duit a l’altre. En alguns casos 
hem acudit a l’informador únic. En aquests casos es tracta de persones que 
tenen un coneixement del medi local absolutament excepcional. Són, en 
total, 304 informadors, a l’illa de Mallorca. 

e. El material fotogràfic 
 Les il·lustracions es refereixen a les imatges de les persones que ens han 
informat amb l’any en què es va fer la fotografia en el curs d’alguna de les 
sessions de treball de camp. D’altra banda, al web de l’IEC, a l’inici de la 
llista toponímica de cada poble, hi haurà també l’entrada de Google Earth 
del municipi en qüestió. 

Criteris lingüístics aplicats en la notmativització toponímica

 Ens basam en el treball ja esmentat sobre Transcripció i normativització 
toponímica elaborat per Cosme Aguiló i aprovat després per la CTAL i per 
la SF de l’IEC. Ací tenim tota la casuística de topònims que poden oferir 
algun problema des del punt de vista fonètic, morfològic, ortogràfic i lèxic.

Classificaci� dels trets lingüístics presents en els topònims

  Hem classificat els topònims seleccionats amb una P en tant que presen-
ten algun tret lingüístic especialment interessant. En total són 55 els trets 
lingüístics analitzats. 

Criteris aplicats en la presentació dels materials

1. Els materials apareixen classificats per illes i per municipis. Hi con-
signam la llista de topònims no urbans tot destriant-ne els topònims de 
terra, els noms de les urbanitzacions i els noms de les illes, illots, esculls, 
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seques i talassònims de cada municipi de costa. L’ordre en què apareixen 
en cada un dels grups és l’alfabètic estricte. 

2. Encapçala cada llista dels topònims del municipi les dates en què tengué 
lloc l’aprovació de la llista sencera de topònims durant les reunions de 
la CTAL. 

3. Pel que fa a l’abast de l’aplec deixam de banda els edificis no singulars 
més o menys moderns situats a fora vila. Tampoc no incloem els noms 
de molins que es trobin en terreny urbà. 

4. Camí de s’Alcadena (tb. Camí de Son Cadena) (Alaró). 
5. Camí de s’Olivaret P, Camí de ses Quarterades P (Alaró), etc. 
6. Avenc de na Pola (Alaró), lo d’en Biel Pepo, (Algaida), etc., Camí de 

Darrere ses Vinyes (Algaida), Pesquera de Mestre Arnau (Alcúdia), Cal 
Sen Bielet (Andratx), etc., Can Bescuit (Alaró), Cas Capità (Alaró), Ca 
n’Aixertell (Alcúdia), Ca na Bassera (Alcúdia), Ca s’Ou (Alcúdia), Ca 
ses Batletes (Alcúdia), So n’Antelm (Alaró), Son Barní (Alaró), So na 
Móra (Algaida), Sos Bessons (Campos), etc. 

7. Ca n’Aixertell (Alcúdia), So n’Antelm (Alaró), etc. 
8. Es Barranc (Alaró), etc. En el cas dels topònims bimembres, no consig-

nam l’article quan el genèric designa una realitat encara avui existent: 
Cova d’Almadrà (Alaró), etc. Per contra, el posam si es tracta d’un genè-
ric que designa un referent que ha canviat, sigui perquè ha estat objecte 
d’una urbanització del terreny o bé perquè s’ha produït un major abast 
semàntic del terme toponímic: es Camp de Mar (Alcúdia), etc. Amb 
numeral: ses Tres Fites (Algaida), etc. 

9. En el cas dels camins, torrents i puigs incloem per separat cada una de les 
denominacions encara que es refereixin al mateix camí, torrent o puig. 

10.Ca na Coadall (Alcúdia), Ca na Malacara (Alcúdia), etc., Son Santpol 
(Andratx), Son Santjoan (Palma), etc., Coma-sema (Bunyola), etc. 

Cap al Nomenclàtor Toponímic Georeferenciat de les Illes Balears 
(NOTGIB)

 El Servei de SITIBSA (Servei d’Informació Territorial de les Illes Ba-
lears). Presència en el II Congrés de la Societat d’Onomàstica a Palma. 
Els organismes d’estandardització toponímica: 
· A escala internacional: GENUNG 
· A escala europea: INSPIRE i IDE 
· A escala d’Estat Espanyol: La CENG (Comisión Especializada de Nom-
bres Geográficos) 
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· A escala autonòmica: SITIBSA i IDEIB. La Comissió de Toponímia de 
les Illes Balears i la UIB. 

 Fases progressives en el procés d’estandardització de la toponímia: 
normalització dels noms geogràfics, harmonització en els processos, 
oficialització del topònim, difusió de la toponímia i control de la toponímia. 

Alguns exemples de topònims d’interès lingüístic

El cas del llinatge Guerau i del genèric toponímic Grau
Els llinatges Morell i Morei
Els llinatges Cledera i Menera
So na Monda (Inca)
Lofra (Sóller), Lassarell (Pollença), etc.
ses Truqueries (Menorca)
Can Cuirassa (Pollença)
la Malè (Pollença), sa Malea (Andratx)
Coll de sa Gremola (Andratx)
es Cavall Bernat (Escorca) / Comellar d’en Caraco (Andratx) /
Can Canall (Montuïri)
es Saluet (Andratx)
Sant Telm (Andratx)
Son Poder (Andratx) / Treurer (Algaida)
Pou Jurà (Ariany)
Can Caldentell (Ariany)
Son Rutlan (Ariany)
Caloscamps (Artà)
Camí de Carroça (Artà)
Sos Sanxos (Artà) 
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Alguns topònims curiosos

Per a poder consultar el NOTIB entra al web de l’IEC a l’adreça següent:
notib.recerca.iec.cat 
Si vols fer alguna observació al NOTIB:
notib@correu.iec.cat 
Moltes gràcies. 

A Alcúdia: Can Colló, es Cul del 
Dimoni, ses Cagarades
A Algaida: sa Potada des Gegant, 
ses Llargues Curtes, ses Largues 
Llargues, Son Culenrere, Son Tren-
ta-dos.
A Andratx: Can Caraco, es Cul des 
Sac, sa Panxa de sa Madona, Son 
Perro.
A Artà: na Destorbajornals o 
n’Estorbajornals, Pedra Que-sona, 
Pedra Quees-mou, ses Vergunyes. 
A Banyalbufar: Cas Pacarillo, sa 
Pera de s’Ase.
A Binissalem: sa Pota del Rei.
A Búger: Ca sa Rectora Peluda, 
Cas Rector Pelut.
A Bunyola: Ca na Culdefoc, Casa 
de sa Por, es Passeig des Capellans 
d’Estiu, es Passeig des Capellans 
d’Hivern, Racó de l’Infern, sa Coa 
de sa Rata, Torrent d’Infern.
A Calvià: Clot d’Infern, es Pa de 
ses Àguiles, sa Coa de sa Rata, Es-
cull d’en Cagaalatxes.
A Campanet: Ca la Mort, Can Can-
taperdiu, Can Cantapuput, Son
Barrabàs, Son Parfunci.
A Campos: Can Daidai, Can
Jaume Loco, Can Neo, Can Pillàni-
mes, Cas Forner Closca, Hort de 

Sos Bessons, So n’Etzèbit. 
A Capdepera: es Cagarro, na Ca-
brona, na Peusamples, na Pocpeix. 
A Deià: sa Cadira des Senyor, sa 
Potada del Rei en Jaume.
A Escorca: Clot d’Infern, Cova des 
Soldat Pelut, Font de ses Culades, 
Montibudell o Puig Budell.
A Esporles: en Cagarada, en Par-
dalero, en Peupenjant, es Malagate, 
Rota des Pardalero, sa Culada del 
Diable, sa Potada des Gegant, ses 
Potades del Dimoni o ses Culades 
del Dimoni, la Tierra de Nadie.
A Estellencs: sa Cadira del Bisbe. 
A Felanitx: Arenal des Capellans o 
Banys de na Cleo o de na Cleopatra, 
Ca n’Esperitsant, es Garrover de sa 
Salve, Son Nasvermell, Cas Cabró 
Cego.
A Fornalutx: Camí des Boixar, 
Olivar de ses Xinetes.
A Inca: Can Favafreda, Creu de la 
Minyó.
A Lloret: Son Poca-sang.
A Llubí: Cova d’en Cul.
A Llucmajor: Ca sa Senyora des 
Lloro, Cova des Metge Mames, la 
Tierra de Nadie, na Cagaaixades, 
Pleta de Son Salamisses, sa
Cepegada des Gegant. 



UN RUBERTER QUE DEIXÀ BON NOM,
MN. GABRIEL ANDREU 
Mn. Joan Pons i Payeras
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UN RUBERTER QUE DEIXÀ BON NOM,
MN. GABRIEL ANDREU 

                                                                              

 La comunitat cristiana catòlica de Ruberts, documentada al darrer terç 
del segle XVIII amb l’aixecament de l’església i pel servei pastoral que 
hi realitzava el prevere senceller, Mn. Bartomeu Rayó amb la posterior 
renúncia (1797) per a donar el benefici al tonsurat bugerró, nét de ruberter, 
Felip Cirer Payeras <1> brostà tanyades al ministeri sacerdotal. El prevere 
de Can Mateu. Gabriel Andreu Ballester (1874-1912) és ni més ni manco 
que una de tantes tanyades.

Família:
 Fill de: Gregori Andreu Miralles, senceller, llaurador (Def. 9/19/1889) i 
de Antònia Ballester Bibiloni, algaidina vda. De 57 anys.
 Els seus padrins paterns: Gregori i Catalina, eren de Pina i Sencelles, 
respectivament.
 Els materns: Mateu i Francina Aina, eren d’Algaida.
 Dia 27 d’octubre de 1874, rebé el baptisme a la parròquia de sant Pere 
de Sencelles de mans del prevere beneficiat, Mn. Rafel Llabrés. Tengué 
per padrins de fonts: Gregori Andreu Ballester i Bàrbara Ballester Verdera, 
d’Algaida <2>. 
 Germans: Gregori, Mateu, Bartomeu, Catalina (conradors)
 Casa pairal: Placeta Ruberts. Finca Can Baldó.
 1898 (19/10): A l’Ofici de Sencelles fou proclamat el seu títol patrimo-
nial <3>.

Seminari:
 Dia 1 d’octubre de 1888, encara no havia complit els 14 anys, ingressa 
al Seminari de sant Pere, com a alumne intern i estudia Castellà, Llatí, His-
tòria Sagrada i Catecisme. Allà es troba amb els paisans: 
Miquel Ramis Llabrés, que estudia 3r any d’Humanitats.
Miquel Gamundí Llabrés, 1r de Filosofia.
Toni Gamundí Llabrés, 3r de Teologia
Miquel Morey Fiol, 3r de Filosofia.
Els dies 17/18 de juny 1889, passa la prova dels exàmens de Primer Any 
amb la qualificació de �Meritus”; és l’any de la defunció de son pare, tenia 
15 anys. El segon, també �Meritus”; 3r, �Benemeritus”; 4t, �Benemeritus”.
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 L’octubre de 1892, entrà a primer de Filosofia, aprovant amb �Meritissu-
mus”; 2n amb �Benemeritus; 3r amb �Meritissimus”. L’any 1895, comença 
els estudis de Teologia i els aprova tots amb “Meritissumus”. L’any 1900, 
acabà els anys de Seminari. 

 Entre d’altres professors tengué: D. Bartomeu Pasqual, el futur bisbe de 
Menorca, de Sda. Escriptura i Història de Filosofia; i D. Gabriel Llompart, 
futur bisbe de Tenerife, Lleida i Mallorca, de Teologia Dogmàtica <4>. 
Cal assenyalar que el curs acadèmic1895-1896: Una vegada superades les 
oposicions, es concedeix mitja beca a D. Gabriel Andreu Ballester, de Teo-
logia <5>.

 El diumenge, 19 d’octubre de l’any 1898, a l’Ofici Major de Sencelles 
fou proclamat el seu ‘títol patrimonial’ <6>, la qual cosa manifestava que 
el futur prevere de Can Mateu podria viure de les rendes del seu patrimoni.
Dia 23 de desembre de l’any 1899, rebia l’ordenació de ‘diaca’ a l’església 
de sant Pere del seminari <7>. 

Ordenació prevere:
 El darrer dia de març de l’any1900, a l’església del Seminari, el bisbe 
Pere Joan Campins ordena de prevere un grup d’onze diaques, entre ells el 
nostre ruberter
Emili Sagristà Llompart, de Palma
Miquel Muntaner Clar, de Santanyí.
Ramon March Vila, de Pollença
Gabriel Muntaner Serra, de Palma
Francesc Sitjar Sitjar, de Palma
Jordi Carbonell Pastor, de Maria de la Salud.
Gabriel Andreu Ballester, de Ruberts (Sencelles)
Llorenç Reynés Salvà, de Palma
Pere Ferrer Lliteres, de Capdepera
Antoni Galmés Nadal, de Manacor.
Rafel Cortès Aguiló, de Palma <8>.
Cinc de Palma i els altres de la part forana, Santanyí, Pollença, Maria de la 
Salud, Capdepera i Manacor. 
 Dia 5 d’abril de 1900 celebró su primera misa en el oratorio de Ruberts 
el vecino del mismo lugar Rvdo. Dn. Gabriel Andreu Ballester, pbro. <9>.
Mentres passa el primer any de sacerdoci a casa seva, amb la seva mare 
víuda <10>, donant suport a la parròquia matriu de Sencelles, Mn. An-
dreu, el mes de juny de l’any següent  (1901/29-30/5), participa al Concurs 
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de rectors, juntament amb 31 preveres més; aleshores no té nomenament 
<11>.

El vicariat de Búger

 El dia 16 de novembre d’aquest any, el bisbe P.J. Campins, el nomenà 
vicari in capite de la vila de Búger <12> i afronta un fecund vicariat d’una 
desena llarga d’anys amb un capital que no arriba a 4 pessetes Son 3,94 
ptas. Que encontré cuando tomé posesión de esta Iglesia dia 20 de noviem-
bre (1901) <13>.

 La tasca desenvolupada a la vicaria de Búger pel prevere ruberter es pot 
classificar en aquests camps:

 1.- Tot seguit a l’arribada al poble es comprometé a treballar amb el seu 
antic professor del Seminari, Mn. Alcover, en l’elaboració del «Diccionari» 
<14>, que just acabava de posar-se en marxa; rebent al poc temps el nome-
nament de corresponal del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. 
Tenim constància que dia 1 de desembre de l’any 1904 participa amb el 
Vicari General Alcover a les eixides filològiques a Campanet, Moscari i per 
suposat Búger <15>. És a partir d’aquí que podem veure el seu compromís 
amb la defensa de la llengua catalana; acostant la feligresia al mestratge 
d’aquells homes de lletres que marcaren el començament del segle XX, ja 
fos a la predicació de festes o al compliment d’actes piadosos. Homes de 
la talla de Llorenç Riber, Miquel Maura, Joan Parera,... així com l’ús dels 
Passos de Mn. Miquel Costa estaran a l’ordre del dia <16>. Però cal dir que 
resulta estrany que no figuri Mn. Gabriel Andreu en el llistat de participants 
al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906) <17>.

 2.- Fomentà el cant a les celebracions litúrgiques amb l’acompanyament 
del mestre Arnau Mir, Bernardí Amengual i Guillem Bosch, organistes 
els dos primers i pianista el tercer, on l’any 1905 estrena una escolania 
-amb vestits i ruquets nous- per a dinamitzar el cant sacre <18>. Revitalitzà 
l’escenificació de Els Reis <19>, així com el ressorgiment de la Festa de la 
Creu de Maig o d’es Jai <20>.

 3. Home cuidadós i amant del patrimoni eclesiàstic. Aixeca el nínxol de-
dicat al patró de la Congregació Mariana (1908), sant Lluís Gonzaga <21>, 
la capella dedicada al Sagrat Cor de Jesús (abans st. Jordi) <22>. Així, Mn. 
Andreu, esdevindrà el promotor del culte als Sagrats Cors i fundador de la 
processó amb les cinc visites el Divendres de la Festa del Sagrat Cor <23>:
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 4. Com a educador, que exerceix al magisteri als adolescents de la vila 
<24>, a començament del curs acadèmic 1909/1910, acompanya tres joves 
de Búger al Seminari: Jaume Capó Amengual, Miquel Capó Capó i Sebas-
tià Thomàs Capó <25> per a seguir estudis superiors, anys enrera havia 
empès fort per a la creació d’una Escola d’Adults (1903) <26>.

 L’any 1910 el consistori municipal de Búger li encarrega la coordinació 
del cens municipal, juntament amb el mestres d’escola, Arnau Mir, i esco-
llit propietaris de la vila <27>. I a l’hora de la creació de la Banda de Mú-
sica, per Bernardí Amengual, hi trobam l’impuls del vicari Andreu <28>.

 L’any següent, 1911, el darrer dia del mes d’abril, programà festa grossa 
a la vila, amb la presència del seu amic i antic professor seu, Mn. Antoni 
Maria Alcover, per a beneir la campana Maria del Rosari després de fondre 
una anterior <29>, que Mn. Gabriel havia encarregada a Palència.

 L’any següent, 1912, va crear la Caixa de crèdit popular de Búger, una 
entitat financera, aprovada pel bisbe Pere Joan Campins <30>.

Defunció

 Quan estava a la plenitud de la vida enganxat a la vila de Búger gairebé a 
tots els estaments, educatiu, musical, apostolat a voler,... <31>, un accident 
a les darreries del mes d’octubre de l’any 1912, posà fi a la vida d’aquest 
insigne prevere ruberter.

 Desgracia en Búger. El vicario Gabriel Andreu cae de una escalera.... 
rotura de tibia y peroné (Divendres, dia 25 d’octubre <32>.

 Així ho descriuen els bugerrons que ho presenciaren:
La memòria oral ho defineix com «Es vicari de s’òliba», degut a què mesos 
abans de morir se’n va témer que un ocell se bevia l’oli de sa llàntia. Un 
vespre l’espera a les fosques, amagat darrera el retaule de sant Pere, da-
munt una escala, i quan va veure que venia l’animal , li sortí a camí per a 
matar-lo però duent tan mala sort que cau i es rompé la cama. Poc després 
es gangrenava i això ho dugué a la mort, el dia de Tots Sants de l’any 1912, 
a l’edat de 38 anys <33>.

 El Butlletí Oficial Eclesiàstic del Bisbat donava la nova de la defunció 
inesperada d’aquesta manera:
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Noviembre. Dia 1: Pasa a mejor vida en Búger, el vicario de aquella igle-
sia filial Rdo. D. Gabriel Andreu i Ballester, Pbro. Había nacido en Sence-
lles (Ruberts) en el año 1874 y recibió el presbiterado en 1900. Desde el 
año 1901 desempeñaba el cargo en que le ha sorprendido la muerte <34>.

 Així, Gabriel Andreu Ballester, nascut al cor de Mallorca, a terres sen-
celleres, un adolescent que eixampla horitzons en el marc d’un escenari 
prou cosmopolita, com era el Seminari de les darreries del segle XIX, tot 
i ésser una institució acadèmica integrista i conservadora, als 26 anys, veu 
realitzat el seu somni de ser capellà. Al cap d’un any i mig d’exercici se li 
ofereix un espai obert de treball apostòlic, educatiu, cultural, defensa del 
patrimoni, a la vila de Búger amb una població de 1200 habitants. S’ha de 
dir que fou un home agraciat, doncs exercí els seus llargs 12 anys de minis-
teri aixoplugat pel mestratge de Mn. Antoni Maria Alcover.

 Un accident fortuït acaba amb els projectes d’aquell jove ministre de 
Déu i defensor dels homes, als 38 anys, justs complits, però deixà una 
bona petja en els seus contemporanis, d’home, amant de tot allò que ens 
identifica com a Poble, defensor de la llengua, educador, cuidador amb el 
patrimoni i sobretot un home que porta en la seva ànima, la terra que el veié 
néixer, Ruberts.
   
Notes

<1> Cf. J. PONS P. Presbiterologi de Búger (s. XVI-XX) (inèdit). Felip 
Cirer Payeras (1784-18??) p. 36.
<2> Llibre Baptismes (8) 1871-1878, pg. 106/107.A.D.M.
<3> Cap a l’any 1877, es demana el canvi del prevere, Rafel Genovart Riu-
tort (Costitx), capellà Ruberts A.D.M. Nascut el dia 16 de juliol 1820, orde-
nat prevere 15 febrer 1853. Def. 4 nov. 1910. Cf- B.O.E.M. (1910) pg. 328.
<4> El prevere inquer, Mn. Gabriel Llompart, hores d’ara era el rector del 
Seminari A.D.M.
<5> cf. Llibre de Matricula. Seminari de Mallorca.
<6> Cf. Títol Patrimonial Gabriel Andreu Ballester. A.D.M.
<7> Cfr. Boletín Eclesiástico de Mallorca (1895), p. 401
<8>Cfr. Boletín Eclesiástico de Mallorca (39-40) (1899-1900), p. 108.
<9> Gentilesa de l’arxiu particular del Cronista de la vila de Sencelles, 
Jordi Llabrés, d’una documentació rebuda de Pedro Morell.
<10> Son pare, Gregori, havia mort dia 9 d’octubre de l’any anterior, 1899.
<11>Cfr. Boletín Eclesiástico de Mallorca (41-42) (1901-1902), p. 204
<12> Cfr. Boletín Eclesiástico de Mallorca (41-42) (1901-1902), p. 425.
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<13> Cf. Culto y Fábrica de la Iglesia de Buger 1887-1904. nº 72, p. 75v. 
A.P.B.
<14> El «Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana» començà el des-
embre de 1901; primera revista de lingüística de l’Estat Espanyol. Cf. J. 
MASSOT M. Església i societat a la Mallorca del segle XX. Curial Bar-
celona 1977, pg. 28.
<15>. Cfr. R. ROSSELLÓ V. Noticiari de Búger. Mallorca (2006), pg. 75. 
G. Andreu, succeí a la corresponsalia al Dr. Guillem Bosc, metge titular 
de la vila de Búger i pianista (11894-1915), que després s’hi afegí com a 
col·laborador el seminarista, Joan Gual Siquier (1881-1939). Cf. La Almu-
daina.
<16> L’any 1907, tot seguit a la publicació d’Els Passos, de MN. Miquel 
Costa i Llobera;  Culto y Fábrica de la Iglesia de Buger 1887-1904. nº 72, 
p. 75v. A.P.B.
 Pel que fa als predicadors: Mn. Llorenç Riber (1907), Mn. Miquel Mau-
ra (1908), Mn. Gabriel Ribas (1909), P. Jaume Rosselló (1911).
<17> Cf. J. MASSOT M. Església i societat a la Mallorca del segle XX. 
o.c., pg. 31.
Tenim constància que el seu paisà, Bartomeu Molinas i Amengual (Sen-
celles, 1852-1917) hi assistí, així com condeixebles i amics seus com,  
Gabriel Muntaner Serra (Palma), Gabriel Thomàs i Siquier (Búger, 1852-
1924), entre molts d’altres.
<18> Fomentar el Cor parroquial 1905. ‘... son 30,15 ptas. Importe de la 
randa, marino, algodón, y tela para vestidos y roquetes de los cantores...’. 
Cf. Culto y Fábrica, nº 75 s/p. A.P.B.
<19> La Almudaina, 8 febrer 1905
<20> La Almudaina, 1 maig 1912, p 2
<21> Cf. J. PONS P. Búger i l’Església (1977), pg. 145.
<22> Cf. J. PONS P. Búger i l’Església o.c , pg. 99. Cal destacar que Mn. 
Andreu conegué de primera mà el fundador de la Congregació dels missio-
ners dels Sagrats Cors (1890), el P. Joaquim Rosselló (1833-1909), devoció 
que ell sempre havia fomentat. Amb l’ajut econòmic del prevere bugerró, 
vicari i futur rector de Llubí, Gabriel Thomàs i Siquier (1852-1924), aixecà 
el retaule dels Sagrats Cors.
<23> Cf. Culto y Fábrica, nº 75 o. c. La processó de la Diada del Sagrat 
Cor de Jesús es feu per primera vegada l’any 1908; l’any següent introduí 
les Cinc Visites.
<24> Cf. B. AMENGUAL R, Guitarres i castanyetes. Comunicació pre-
sentada a la VI Jornada d’Estudis Locals (Búger, setembre 2017).
<25> Cf. J. CAPÓ A. Jaume Capó Amengual de ca s’Homo de Búger 



43 

(1897-1937). Desenterrat a la fossa de Porreres. Lleonard Muntaner 
(2017), pg 27.
<26> Cf. R. ROSSELLÓ V. Noticiari de Búger o. c. pg 75
<27> Cf. Empadronament nº 636. A.M.B. Treballaren en aquest «Padró»: 
Miquel Payeras, Pere Josep Mascaró, Arnau Mir, Sebastià Capó, Joan Fe-
menias y Gabriel Andre vic. Cf. Padró (1910). A.M.B.
<28> La Almudaina, 15 d’agost 1912, pg 2
<29> Cf. Culto y Fábrica, nº 75 s/p. A.P.B. R. ROSSELLÓ V. Noticiari de 
Búger o. c. pg 77. 
- A Don Moisés Diaz la cantidad de 750,30 ptas, importe de una campana 
de bronce fino de 183 Kilos de peso, llamada Maria del Rosario, según 
recibo nº 4. 
- 4 ptas. a D. Gabriel Mulet, importe de la expedición de una campana vieja 
hasta Barcelona.
- 5,50 ptas por expedición de la misma hasta Palencia desde Barcelona.
En la col.locació d’aquesta campana hi treballà el fuster Bartomeu Mora, i 
el ferrer local, Cristòfol Capó. B.O.E.M. (1911), pg 182.
<30> Gran Enciclopèdia de Mallorca (2), pg 357
<31> L’any 1912, promou la Festa de la Creu de Maig: Reina en este pue-
blo gran entusiasmo por la fiesta que por primera vez se ha de celebrar, 
dedicada a la ‘Cruz de Mayo’ ... si esta fiesta arraiga los vecinos de Búger 
se proponen repetirla los años sucesivos. La Almudaina, 1 maig 1912, pg 2.
<32> Cf. La Almudaina, 26 octubre 1912, pg 2
<33> Cf. J. PONS P. Búger i l’Església o.c. pg 99
<34> Cf. B.O.E.M. (1912) pg 364
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EVOLUCIÓ DELS USOS DELS
NOMS PROPIS AL REGISTRE
CIVIL DE SENCELLES 
   
                                                                             

 “En un dels primers volums publicats sobre la llarga sèrie de trobades 
científiques que hi va haver en 2008 en commemoració del huité centenari 
del naixement de Jaume el Conqueridor -El rei Jaume I. Fets, actes, parau-
les- el lingüista Jaume Corbera cita un treball d’Antoni Llull -en premsa- 
que fa un recull dels noms propis més comuns al regne de Mallorca entre 
els segles XIII i XV. Entre els hòmens destacaven quatre noms, Pere, Ber-
nat, Guillem i Berenguer, seguits de Ramon, Arnau, Joan, Jaume, Martí, 
Guerau, Ferrer, Nicolau, Sanç/Sanxo, Ferran/Ferrando, Romeu i Pelegrí. 
Després hi ha molts altres, entre els quals els més ‘rarets’ per a nosaltres 
són Abrí, Alberic, Antic, Arias, Brau, Deuslosalva, Dolç, Estrany, Grosset, 
Morant o Renovard.

 Pel que fa a les dones, els més comuns eren Maria, Guillema i Berengue-
ra, seguits d’una sèrie de noms entre els quals destaca un que m’ha cridat 
especialment l’atenció (...): Pereta, Sança, Cecília, Comtessa/Comtessina, 
Gueraua, Ramona, Elicsén, Ermessèn, Brunissèn, Romia, Sança/Sanxa, 
Saura, Serena, Sicília i Suau. D’altra banda, també hi havia els d’Aucella, 
Bonavia, Bondia, Caracosa, Delfina, Dolça, Dominga, Eldiares, Elfa, Flo-
reta, Gaia, Jaumeta, Mascarosa, Morlana, Musieta, Oliva, Pelegrina, Pola 
o Serrana, i, finalment, uns que sempre m’han cridat molt l’atenció quan 
els he vist a la documentació de l’època, aquells formats amb gentilicis o 
topònims: Anglesa, Babilònia, Barcelona, Catalana, Espanya, Gerona, Ta-
rragona o Valença.”

 Del blog de Vicent Baydal Sala “Vent d Cabylia”, publicació de 
06.07.2009.

 El recull que realitzà Antoni Llull dels noms propis més comuns a Ma-
llorca entre els segles III i V, deixa clar que el pas del temps s’emporta 
molt més que els fulls del calendari... Molt poc queda, als ulls de les per-
sones d’avui, d’aquest llistat de noms suggeridors i de bella fonètica... Si 
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avançam en el temps i ens acostam bastant més als nostres dies, podrem 
delimitar exactament l’àmbit d’aquest treball, que pretén compartir algunes 
pinzellades de les particularitats que presenta la Secció 1ª del Registre Civil 
de Sencelles.

 En primer lloc, recordar que el Registre Civil és l’organisme públic en-
carregat de recollir quants actes afecten a l’estat civil de les persones i 
altres que determina la Llei. La seva finalitat, per tant, és la de constituir-se 
com a instrument per a la constància oficial de l’existència de les persones 
i del seu estat i condició. L’ordenació del Registre Civil és competència 
exclusiva de  l’estat, depèn directament del Ministeri de Justícia i tots els 
seus assumptes estan encomanats a la Direcció General dels Registres i del 
Notariat.  

 La primera ordenació general del Registre Civil a l’estat espanyol neix
amb la Llei de 17 de juliol de 1870, com a conseqüència de l’establiment 
del principi de llibertat de cults, proclamat a la Constitució de 1869. Molt 
posteriorment, es promulgà la Llei de Registre Civil de 1957, i el seu Re-
glament de 1958. Recentment, l’any 2011, s’aprovà la Llei 20/2011, que a 
hores d’ara encara es troba en un espai de transitorietat. 

 Per tant, a totes les ciutats i pobles de l’estat, el Registre Civil comença 
l’any 1871. Sencelles, evidentment, no és una excepció. Si bé amb anterio-
ritat a aquesta data consten alguns “Registros de los Nacidos”, no formen 
part del que avui s’entén per Registre Civil.

 El Registre Civil d’un poble com el nostre s’organitza en tres seccions: 
Naixements, Matrimonis i Defuncions. Avui ens centrarem en la Secció 
Primera, la dels Naixements. Aquesta Secció, a Sencelles, està composada 
per 31 toms, que tenen una mitjana d’unes 200-300 inscripcions per tom. 
Número endavant o enrera, estam parlant de 7.231 inscripcions de naixe-
ment des de 1871 al dia d’avui.

 Per a més comoditat i ordre mental, considerarem aquests 31 toms divi-
dits en tres grans blocs: 
- el primer bloc abraça els toms 1 a 23, és a dir, entre 1871 i 1933. 
- el segon bloc abraça els toms 24 a 27, és a dir, entre 1933 i 1978.
- el tercer bloc abraça els toms 28 a 31, és a dir, entre 1978 al dia d’avui. 
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 Quan ens endinsam entre aquests primers llibres, el primer bloc, hi ha 
moltíssims aspectes que poden cridar-nos l’atenció: alguns de caire social, 
com la típica i mil vegades repetida expressió, per definir la professió d’una 
mare: “dedicada a las ocupaciones propias de su sexo” (segons instrucció 
explícita de la llei) i, per detallar el seu domicili, “domiciliada en el de su 
marido”. La inscripció de nins no nascuts en el si d’un matrimoni és també 
ben distinta: només tenien un llinatge -que solia ser un nom propi-, els so-
lia trobar la comare -que era l’encarregada d’anar a registrar-lo-, i consten 
detalls de certa tendresa, com “envuelto en unos pobres pañales”, “envuel-
to en unos pañales de batista”... i al Registre, consta indeleble la marca 
d’Expósito. Aquesta paraula, que a llocs de la Península ha esdevingut lla-
vors com a llinatge, indicava que era un nin o nina nat fora d’un matrimoni, 
i “exposat”, per abandonament, a fi que fos ingressat a la Inclusa. 

 Pot sorprendre també, a l’observador actual, que si a una família un in-
fant havia mort (els índex de mortalitat infantil no eren, ni de molt, els que 
coneixem avui), al proper infant que neixia li era posat el nom del germanet 
mort. “Albadets”, els deien. 

 Centrant-nos en els noms, és de tots coneguda la tradició mallorquina 
que quasi de forma inexorable marcava, i continua marcant, si bé en molt 
menor grau, la imposició del nom a un fill o filla: primer, els padrins pa-
terns, després els padrins materns, llavors els noms dels pares... Crec que a 
partir del 6è fill la cosa ja no era tan matemàtica: n’hi ha que diuen que es 
posen els noms dels padrins de fonts, i d’altres expliquen que podia posar-
se el nom d’algun sant o devoció particular...

 Per tant, aquest primer bloc dels nostres llibres són, com podeu imaginar, 
un seguit interminable dels noms que tots suposam: Joan, Antoni, (“Joans, 
Tonis i ases, n’hi ha a totes les cases”) Miquel, Bartomeu, Joana, Margali-
da, Maria, Antònia, Francisca, Catalina, Magdalena ... En menor grau, Jau-
me, Gabriel, Josep, Aina, Isabel... Qualque Sebastià, Mateu, Macià, Espe-
rança, Bàrbara... Un Vicenç, un Martí, un Damià, un Julià... Evidentment, 
en castellà. 

 En aquest estat de la qüestió, aquella instrucció que fa la primera llei, la 
del 1870, a Mallorca (i a Sencelles) és francament inútil: 

 “Cuando el recién nacido no tuviere nombre puesto, el declarante que 
hiciere su presentación manifestará cuál se le ha de poner; pero el Encar-
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gado del Registro no consentirá que se impongan nombres extravagantes o 
impropios de personas, ni que se conviertan en nombres los apellidos”. 

 A Sencelles, a Mallorca en general, el “Encargado del Registro” no havia 
de passar gens de pena per això. Se posava el nom de la padrina que tocava, 
i punt. 

 Els noms que hem esmentat abans, tots eren simples, però, sense ser 
majoria, no són gens estranys els noms compostos, si bé, en aquesta època 
les combinacions semblen prefixades i, per ordre general, no semblen gens 
encomanades a la creativitat i ni als experiments. Així, trobam habitual-
ment Francisca Aina, Margalida Rosa, Catalina Rosa, Antonia Aina, Pere 
Antoni, Maria Rosa, Isabel Maria, Antonia Maria i Joana Aina. 

 Malgrat aquest fort immobilisme, sortosament, sempre hi ha petites (o 
grans) excepcions i particularitats que fan que el repàs d’aquests llibres 
guardi alguna sorpresa inesperada. 

 En contraposició al que hem estat contant fins ara, destaca un Gabriel 
Cristóbal, un Andrés Buenaventura, María Pabla... D’aquestes combina-
cions “novedoses”, algunes no ténen cap secret: els padrins ja es nomien 
així: és el cas de José Simón, o de Clara Maria, o d’Antonia Rosa, o de 
Pedro Jerónimo... D’altres, no en podem donar més aclariments...: consten 
Miguel Pablo, Teresa Rosa, Francisca Paula, Magdalena Luisa, Magdalena 
Isabel, Bàrbara Trinitat, Antonia Cándida... Quines varen ser les seves his-
tòries, els seus condicionants?  

 Es detecta, durant aquests anys, una certa facilitat per posar Àgueda de 
segon nom... El nom de la nostra patrona podria ser-ne un motiu, i donaria 
explicació a Coloma Àgueda, Maria Àgueda, Antonia Maria Àgueda, Ca-
talina Àgueda, Sebastiana Àgueda...

 Abans, hem parlat dels nins expòsits... Es detecta una certa tendència a 
posar-los noms poc habituals... Consten un Sebastián i un Antonio, però 
també un Diego, una Eulàlia, un Lino... I és curiós el cas d’un Victoriano, 
que si bé podria semblar, amb aquest nom, un nin expòsit, ell ja tenia regu-
laritzada la seva situació... però era el pare que era de la Inclusa.

 A nivell de grafies, destaca el cas del nom Montserrat. Aquest nom pot 
ser usat en masculí o en femení. Però recordem que s’inscriu en castellà.  
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 Possiblement per una bona distinció de sexes, ens consta un Monserrate 
y una Monserrata. 

 Ja per acabar amb aquest apartat, destacarem el cas del nins nascuts en 
famílies nobles. No existia encara la prohibició del número d’unitats amb 
significat que podia tenir un nom. Emparats per la seva tradició familiar i 
per la llei, consten 
- Guillermo Anacleto Pío
- Juan Bautista Leocadio Teodosio Francisco José Alberto Agustín
- Mariano Regino Julio Leocadio Fernando Pedro
- Maria de la Asunción Josefa Juana Magdalena Bienvenida Paula
- Joaquina Maria Antonia Asunción María del Carmen Eusebia

 I dues notes finals: en aquest primer bloc, consta la inscripció de l’únic 
Ramon Llull de tot el Registre. I no puc deixar d’esmentar el cas de 
n’Adolfo Tomás, més que res perquè al Sencelles d’aquell temps nasqué 
aquest nin, fill del Recaptador d’Imposts, que son pare era de Cadis, sa 
mare de San Sebastián de Vizcaya i el seu padrí era de Carolina del Sur, i 
de professió, calígraf.

 No voldria que aquesta descripció de detalls particulars i excepcionals 
ens allunyàs del que dèiem primer: una abrumadora majoria d’inscripcions 
respecten la tradició, quasi amb rang de llei, dels noms únics i pertanyents 
al llistat més conegut com a “autènticament mallorquí”. 

 Aquesta situació perdura encara de forma majoritària quan ens endinsam 
al segon bloc: ocupa, si recordau, un espai de temps més curt, entre els anys 
33 i 78, i suposa un inici de canvi... De forma paulatina, molt lentament, a 
poc a poc, les inscripcions van recollint alguns casos de clara elecció, de 
tria, per part dels pares... Bé, dels pares o de familiars i amics... Són els 
casos dels germans Juan Alfonso Carlos i Ramon Javier, de pare amb ideals 
carlistes, o de les germanes Catalina Maria de la Milagrosa i Àngela Maria 
del Pilar, els noms de les quals reberen la influència d’una tia monja. És el 
cas també de Francisca Milagrosa i Catalina Milagros. O Antònia Martina, 
que volgueren, amb el seu nom, honrar la padrina jove... O na Maria del 
Rosario, que va néixer el mes d’Octubre, el mes del Roser. O na Maria Vic-
tòria, que nom així (concretament, a l’església és Maria de la Victoria) per 
la victòria de les tropes franquistes a la guerra civil: va néixer un 1 d’abril, 
el dia que acabà la guerra civil a Espanya.
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 Les inscripcions continuen essent en castellà. Resulta prou aclaridora, 
en aquest sentit, l’ordre ministerial, de 18 de maig de 1938, que establia a 
l’article 1 que “tratándose de españoles, los nombres deberán consignarse 
en castellano”. Aquesta ordre nasqué amb l’objectiu de solventar les que 
anomenava “anomalías registrales”, que solien ser causades per “la mor-
bosa exacerbación de algunas provincias del sentimiento regionalista, que 
llevó a determinados Registros buen número de nombres, que no solamente 
están expresados en Idioma distinto al oficial castellano, sino que entra-
ñan una significación contraria a la unidad de la Patria”  i “la España de 
Franco no puede tolerar agresiones contra la unidad de su Idioma, ni la 
intromisión de nombres que pugnan con su nueva constitución política”. 
(Ferrer i Gironès, F. La persecució política de la llengua catalana. Barce-
lona: Edicions 62,1985, pàg. 179) 

 Passa el temps, passen els anys... Arriba al Registre algun Miguel Ángel, 
un Francisco Javier, una Ana Maria... Possiblement, aquella que la padrina 
nomia Aina, però que per la ràdio escoltava atentament una radionovel.la, 
que la protagonista nomia Ana Maria... Una Maria de la Paz, un Juan Car-
los, un Luís José, recollint el nom dels dos padrins... Una Maria Nieves... 
Són molt més abundants els noms compostos, i alguns noms de nina, se 
solen suavitzar amb el nom de Maria: Joana Maria, Rosa Maria, Catalina 
Maria, Maria Magdalena, Maria Antònia... Són les “Juanamaris”, “Rosa-
maris”, “Catimaris” i “Marilenas” de la meva infantesa... 

 Evidentment, hi ha hagut un canvi... 

 Entram al tercer bloc. La Llei 17/1977, de 4 de gener, sobre la reforma de 
l’article 54 de la Llei del Registre Civil, permet inscriure un fill o filla amb 
el nom en català. Permet també que les persones nades abans d’aquest any 
poguessin substituir el nom propi per l’equivalent onomàstic a qualsevol 
de les llengües de l’estat espanyol. (Anys després, la Llei 40/1999, de 5 de 
novembre, sobre noms i llinatges i el seu ordre, simplificà el procediment 
de traducció del nom propi a qualsevol persona interessada, possibilitant, 
a més, la regularització ortogràfica dels llinatges). Lentament, molt lenta-
ment, Sencelles aprèn a utilitzar aquest nou camí: Són els temps de Pere 
Marc, de Caterina... 

 Però la societat canvia depressa... Sencelles es va omplint de nouvinguts: 
les casetes de fora-vila es van reconvertint en autèntics habitatges perma-
nents... Els nins neixen, i juntament amb els anteriors, és també el temps 
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de Kevin, de Janis Eequiel, de Jasmina Andrea, de Laila Noor, de Johann 
Marcel, d’Aisha, de Ciara Maris, d’Ayla Sabiha... Aquestes inscripcions 
conviuen amb els Joans, Antonis, Bartomeus, Margalides i Antònies de 
sempre (ara, molts d’ells, en català) i s’incorporen nous noms, d’innegable 
tradició catalana-mallorquina, però aliens al que estàvem avesats: Roser, 
Núria, Blanca, Dídac, Laia, Ariadna, Roc, Emma... 

 El Registre Civil evoluciona també a nivell legal, i de manera escalo-
nada, es van acceptant com a noms el que fins ara havien estat diminutius.  
En primer lloc, s’acceptaren els que havien assolit cert grau de sustantivitat 
(Toni, Tomeu... ) Més endavant, i concretament, l’apartat 3r. de la Disposi-
ció Final Segona de la Llei 3/2007, de 15 de març, Reguladora de la Rec-
tificació Registral de la Menció Relativa al Sexe de les Persones, modificà 
el paràgraf segon de l’article 54 de la Llei del Registre Civil, eliminant la 
prohibició a la imposició com nom de persona, de diminutius o variants 
familiars o coloquials que no haguessin adquirit sustantivitat, llevant defi-
nitivament qualsevol tipus de limitació en aquest sentit. 
I arriben els noms de fantasia: Illa, Grecia, Dunia, Viento, Thor, Carib, 
Neo, Ona...

 Observam, doncs, que avui, les limitacions legals a la imposició de noms 
propis són mínimes: només es preserva la dignitat de persona, evitant qual-
sevol perjudici objectiu al nadó. Per altra banda, també continua essent 
preceptiu que el nom distingeixi clarament el sexe (llevat dels casos de 
noms tradicionals, considerats aptes per als dos sexes. Bonaventura seria el 
cas més evident a Mallorca, i en català). 

 A Sencelles, continua present i ben viva la via mallorquina més tra-
dicional de la imposició de noms als fills i filles, però és indubtable que 
tot aquest allau de noves maneres i costums ha disminuït la seva incidèn-
cia... Sencelles tampoc és la mateixa i la coexistència i veïnatge amb gent 
d’altres llocs i cultures queda reflectida al seu Registre Civil. 





CAVALLS AMB NOM I MALNOM
Guillem Ferrer Ramis
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CAVALLS AMB NOM I MALNOM
                                                                    

 La motivació per envestir aquest recull, no ha estat altra que la de reme-
morar els noms dels cavalls i egües que moltes generacions de sencellers 
han recordat i que alguns, encara avui, porten dins la seva ment.

 Lincoln, Pampero, Ònix, Sati, Laura, Lirio i més recentment, Pacemaker, 
foren cavalls excepcionals, trotadors (recordem que les curses de trot són 
un esport autòcton, que, dins l’estat espanyol, només és practicat a les nos-
tres illes), però que, a més a més, desenvoluparen un paper fonamental en 
el Sencelles rural:

- Feien les tasques del camp: llauraven, sembraven, garbejaven, transporta-
ven garbes i saques de gra i qualsevol altra feina que suposàs força.

- Enganxats al xarret, realitzaven la tasca que avui dia fan els cotxes: visites 
als mercats, a familiars d’altres contrades, transport d’algun malalt...

- Exercien de reproductors per treure pollins o pollines, però també per 
aconseguir animals híbrids; recordem que el mul eguí (creuament entre un 
ase i una egua) i el somerí, entre cavall i somera, eren dels més sol·licitats i 
suposaven una entrada econòmica per al propietari del cavall o egua. 

- Prenien part a les curses que s’organitzaven al poble, en motiu de la Mare 
de Déu d’agost o en les programades a altres pobles i a Ciutat.

 Per tot això, mereixen una recordança especial. Aquests cavalls i egües 
no eren anònims: pertanyien i estaven integrats dins una família ben arrela-
da al poble.

 Les proeses d’aquests protagonistes s’han contat de generació en genera-
ció, si bé, per sort, encara viuen persones que els varen veure i tractar. Això 
suposa que una part important de la informació recollida prové d’aquesta 
font; però una altra part, més objectiva, és la que ens aporten els progra-
mes impresos de les curses que es duien a terme en aquell temps. Menció 
especial al que recull les cinc curses que es disputaren a Son Saletes, el 15 
d’agost de 1953 i que ha conservat durant tot aquest temps en Jaume LLa-
brés Miralles, de Can Lluc.
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D’aquests programes, s’extreu una informació valuosíssima: nom del ca-
vall, edat, color, sexe, origen (pare-mare), propietari, conductor i categoria 
esportiva. Aquests, complementats amb unes fotografies antigues d’alguns 
dels protagonistes, han estat també per a mi, unes fonts d’informació ines-
timables.

Dedicarem un apartat a cada protagonista, als seus respectius propietaris i 
al vincle amb el Gran Premi Nacional, que, com molts sabeu, és la principal 
cursa de trot enganxat de les Illes i que es celebra el tercer diumenge de 
maig, coincidint amb la fira.
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Aquests en són els protagonistes:
LINCOLN (Cas Ferrerico)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavall emblemàtic, lligat a l’amo en Miquel, Ferrerico. Va néixer l’any 1942, a s’Avall, fill de 
Baba i Dàlia. Escrigué una pàgina de la història del trot balear, guanyant el G.P.N, subvencio-
nat pel Ministeri de l’Exèrcit, el 13 de maig de 1945, conduït per Miquel Forteza. Sortí amb 
el número 1 i establí una marca d’1-44-7; la dotació de la prova fou de 20.000 pessetes.

 El 5 de maig de 1946, pren part a la carrera estel·lar , amb el número 
4, juntament amb n’Amílcar, de 14 anys ( el primer guanyador oficial del 
G.P.N l’any 1935)...I el 14 de maig de 1947, està inscrit a la onzena carrera 
amb el número 6 i ja consta com a propietari M. Ramis, Ferrerico. Aquest 
dia es va celebrar una de les diades més importants de tots els temps, per 
dos motius: primer pel fet de comptar amb la presència del cap d’Estat 
d’aquell moment, el dictador General Franco i, segon, perquè s’hagué de 
suspendre a causa de l’aglomeració del públic.

 “El mal temps feia passar pena per la diada; Franco havia promès 
l’assistència i continuaven els preparatius: s’establiren mesures de segu-
retat, el recinte esportiu es desà i es posaren a punt els cavalls, els joqueis 
i cabriolés. Va ser un diumenge de gala a l’hipòdrom de Buenos Aires. En 
començar la quarta cursa, la banda de música interpretà l’himne nacional 
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i el caudillo ocupà la llotja presidencial amb el distintiu blanc d’almirall.
Tot just acabat l’himne, el públic es descontrolà i la gent ocupà tots els 
racons de l’hipòdrom fins al punt que no es pogué continuar amb el pro-
grama i es dugué a terme vuit dies després”.

 Conten que el cavall fou adquirit per tres persones: Miquel, Ferrerico, el 
menescal i Don Pep, Perico; que el compraren coix , però els �remendos” 
del Ferrerico possibilitaren que tornàs a competir.

 Va deixar descendència. De fet, al programa de curses del 15 d’agost de 
1953, consta que l’amo en Miquel, Ferrerico, condueix un cavall negre 
anomenat Radar, que era fill de Lincoln.
Tant ell com Martel (guanyador del G.P.N de 1946) i germà de pare i mare, 
moriren relativament joves.
 És recordat a Sencelles com un cavall ben plantat, negre i disciplinat. El 
recorden amb un carregament de garbons (serments de vinya) cap al carre-
ró de Son Verd, on estava establat.

LIRIO (Son Verd)
 Cavall negre, d’uns set pams i mig, fill de Cent Ecus i Elena.
 Molt recordat al poble per la seva valentia; conten que transportava 800 
quilos des de Lloret a Sencelles, que duia de passeig un bon grapat de 
joves, des de Sencelles a Ciutat, anant a un bon trotet, tot i que encara no 
estava asfaltat.
 Participava a les beneïdes de Sant Antoni, conduït per Joan, Tonces.
 Segons conta l’amo en Biel Fiol, Puigpunyent , es tractava «d’un cavall 
vertader, apte per a tota casta de feines: cobria egües, transportava saques, 
prenia part a carreres,...». Em diu que la primera bístia que va cobrir era 
propietat d’en Jaume Massot, Letgori, i que el cavall, que el solien tenir a 
lloure, quan desapareixia, el retrobaven gratant a la portassa de
Can Letgori.
 Als onze anys (els mateixos que Lincoln), surt amb el número 1 a la 
primera carrera, el 15 d’agost de 1953, en motiu de les festes de la Mare de 
Déu d’agost, conduït per Miquel Verd.

LAURA (d’en Pèl, Can Rayó)
 Una altra representant de la L, per tant, nascuda el 1942. 
 Egua alatzana, filla de Cent Ecus i Corbeta II.
 Molt anomenada com a egua trotadora; mare de na Sati, una altra egua 
que roman en la memòria de molts de sencellers.
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 Conten que perquè estàs a punt per córrer, eren relativament freqüents 
les anades des de Sencelles a Llucmajor.
 Està inscrita a les carreres disputades a Son Saletes, el 15 d’agost del 53; 
corre la segona carrera, amb el número 3, conduïda per Antoni Amengual, 
Pèl. Així mateix, al mateix programa està apuntat un tal Titànic, fill de na 
Laura i que mena el mateix menador i que està inscrit com a propietari J 
Pizà.

PAMPERO (Can Revull)

Cavall castany, calçat de blanc, d’una bella estampa. Un dels cavalls més anomenats i admi-Un dels cavalls més anomenats i admi-
rats pels sencellers. Lligat a la família de Can Revull i especialment al seu conductor habitual, 
en Joan Campaner, de Can Revull.

 Va néixer el 1946, fill del semental francès Coeur de Watí i d’Invencible.
 Aquest cavall procedia de Sant Jordi, propietat de l’amo en Mateu, Cam-
pet. Abans de recalar a Sencelles, feu un matx (duel a dos, bastant freqüent 
aquells dies) amb Romília, egua de Muro, a tres carreres; n’havien guan-
yada una cada un i a la decisiva, el menador del cavall, es deixà caure uns 
doblers dins el butxacó i dugué frenat en Pampero perquè guanyàs l’egua. 
L’endemà es va cloure la barrina i el cavall, passà a ser propietat de Can 
Revull... Ja propietat de Sencelles, es repetí el matx i en Pampero, conduït 
per en Joan, Revull, guanyà.
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 Diuen d’ell que per fer feina era com un “mul bo, un gran cavall”. Sem-
brar, llaurar amb l’arada amb rodes, batre damunt l’era,.., feia la feina molt 
bé.

 Dia 23 de setembre de 1951, surt amb el número 5 a l’hipòdrom de Pal-
ma i corre sobre la distància de 2850 metres, donant 50 metres d’avantatge.
Prengué part i sembla que guanyà la carrera estel·lar el dia de la Mare de 
Déu d’agost de 1953, a l’edat de set anys. Probablement el trofeu que con-
servava la família era d’aquesta diada. Arribà a tal popularitat, que el con-
ductor i propietari, passà a ser més conegut com a Joan Pampero. Aquesta 
circumstància era habitual; només cal recordar que en Biel de na Vinga era 
Martorell de llinatge i l’egua francesa li atorgà el malnom i que el restau-
rant Can Quirante, de Sant Jordi, també es devia al nom d’un cavall.

ÒNIX (Cas Pastoret) 

 Cavall identificat amb Cas 
Pastoret. Neix l’any 1945 i el 
23 de maig de 1948 disputa el 
G.P.N, amb només cinc 
poltres, tres femelles i dos 
mascles. Fill d’Espanya i Lin-Fill d’Espanya i Lin-
da II, tingué una vida esporti-
va llarga. Als onze anys, el 20 
de maig de 1956, corre a Pal-
ma, a les 4,40 de l’horabaixa, 
menat per l’italià Romeo 
Sala, mestre molt de moda en 
aquella època. Aquest joquei 
recala a Mallorca el 1946 por-
tant idees molt avançades: 
cronòmetre amb la mà esque-
rra i el fuet amb la dreta, que 
“no hauria sentit ni l’esquena 
humana més delicada del pla-
neta”. Canvià la manera de 
ferrar els cavalls, que fins 
aleshores es feia usant el for-
nal, el carbó i el foc.

 Ònix es comprà a Llubí; l’amo en Miquel Reinoso em contà que quan 
l’anaren a provar, els causà molt bona impressió i que li veren un gran 
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potencial, cosa que demostrà sobradament. De jove, presentà algunes com-
plicacions, �no anava bé”; els èxits arriben a la seva maduresa.
El 15 d’agost de 1953, pren part a la quarta carrera, amb el número 5 i con-
duït pel jove Miquel Reinoso, Pastoret. Conten que guanyà la carrrera, tot 
i “donar” quaranta metres a Snob i sortí mà a mà amb na Silva, guanyadora 
del Gran Premi l’any anterior.

 Conten que quan s’apropava al camió que l’havia de dur a córrer a 
l’hipòdrom, era tanta l’alegria que tenia que no es feia pregar gens i amb 
un no-res s’havia encolcat. El pujador era a la plaça Nova, on abeuraven el 
bestiar i es feien els carregaments.
 A la fotografia, un plantós Ònix, custodiat per Miquel, Pastoret, i Toni, 
Caragol.

PACEMAKER (Cas Pastoret)

Cavall llegendari, d’una estampa extremadament bella.
Neix a Sencelles l’any 1987, fill dels francesos Hote de Rampan i Gwen Uhelle.

 Té un currículum envejable, com podem veure a la fitxa.
 Aquest cavall s’engendrà per suggeriment d’en Joan, fill d’en Miquel.  
 Ell convenç son pare perquè en faci el creuament, ja que l’egua era de 
la seva propietat I del pare, n’eren copropietaris. Potser aquest fet fa que 
l’amo en Miquel inscrigui en Pacemaker a nom d’en Joan.



64 

 El conductor habitual del cavall era en Tomeu Estelrich, Pancuit, home 
d’una saviesa, honestedat i maestria inigualable; molt considerat i estimat 
dins el món del trot. Ja de jove, havia après bé l’ofici treballant a França. 
Aquest joquei morí jove, massa jove, i en Miquel em comentà, en motiu del 
seu funeral, que mai havia vist plorar tanta gent entre els assistents.
 En Pacemaker ha passat a la història del trot balear, com un exemplar 
bell, valent, molt ràpid i d’un llustre propi de Cas Pastoret (quan sortia a la 
pista brillava i després de córrer, retornava al poble amb el camió, cobert 
amb una manta i més net que una plata!)

 
 
 
 

Del seu palmarès, podem destacar:
Pren part a seixanta-set carreres, de les quals en guanya quaranta, queda 
segon en set i tercer en una. D’aquestes, especificam les següents:

* El 20 de maig de 1990, guanya el premi Consell Insular de Mallorca (gran 
premi del matí).
* El 14 de setembre de 1990 guanya el premi “Campeón de campeones”, 
conduït per Xisco Abellán i per davant Parvallón i Perla d’Abril GS.
*El 24 de novembre de 1991 guanya el Criterium dels 4 anys, per davant 
Personalidad i Per Vós.
*El 8 de novembre del 1992 guanya el Critèrium dels 5 anys.
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*El 20 de gener de 1993, diada de Sant Sebastià, queda segon al premi Ciu-
tat de Palma, establint una marca de 1-17-4; un autèntic registre a l’abast 
de molts pocs cavalls.És l’únic cavall nacional ( nascut a les Illes) que pren 
part a la carrera i ho fa front  15 cavalls internacionals.
* El 12 d’Octubre de 1993, queda primer al Premi Comunitat Autònoma.

PINERA (Son Bou, Pina)
 La inclusió, obligada, d’aquesta egua de Pina, filla de Jasmin du Pont i 
de Valona, guanyadora del Gran Premi Nacional l’any 1971 i propietat de 
Joan Oliver, de Son Bou, ve  motivada perquè fou batejada per un mestre de 
Sencelles, don Andreu Suñer. Aquest any, jo anava a classe amb ell i record 
encara que ho va comentar; fa uns dies, l’amo en Joan, de Son Bou, m’ho 
ha ratificat. La gran diada hípica es va celebrar dia 16 de maig i hi prengue-
ren part 15 poltres. Na Pinera, que sortí amb el número 7 i era conduïda pel 
seu propietari, va anar molta estona camuflada entre el grup, controlant la 
cursa i amb moltes precaucions, esperant els darrers metres per imposar-
se. Anys després, arribà a córrer i guanyar la carrera estel·lar i escrigué un 
paràgraf a la història del trot.

 
 

Em prenc la llibertat d’escriure uns mots sobre l’amo en Joan i la seva vida 
com a joquei. Ell tingué l’honor d’aconseguir el primer triomf en la inau-
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guració de l’hipòdrom de Son Pardo, el 16 de maig de 1965; guanyà amb 
l’egua Hifi, amb un registre d’1-57; «hi havia un excés d’arena»; aíxí ma-
teix, a la mateixa diada inaugural, corre la darrera carrera, menant na   
Valona i queda segon darrera Cristina.

 També vull comentar la particular manera de preparar les egües perquè 
agafassin fons: les amollava totes al voltant d’una pista, al mateix Son Bou, 
davant ca seva, i ell darrera amb una Guzzi, les feia recórrer uns sis quilò-zzi, les feia recórrer uns sis quilò-
metres de forma totalment natural i sense cap tipus de guarniment. L’amo 
en Joan em comentà que agafà aquesta idea arran d’una visita a Suècia, 
“allà plou molt i els preparen així”

 El mític Tomeu, Pancuit, començà a menar una egua seva, na Imagen 
i al debut del seu fill Felip, coparen els tres primers llocs amb les egües 
Oberive, Imagen i Marisol.

 La mare de na Pinera, Valona, fou comprada per l’amo en Joan a l’amo 
de Son Mesquida per 12.000 pessetes; havia menat un mul i una mula; per 
tant, la mare d’una guanyadora d’un GPN, s’havia criat amb un ase, fet 
impensable avui dia.

 L’any 1970 aconsegueix el rècord de victòries: el conductor amb més 
primers premis a la seva esquena.

 Recorda, fent ús de la seva prodigiosa memòria, que l’amo en Miquel, 
Ferrerico, propietari d’en Lincoln, li digué: “has de saber que les regnes 
fan contacte entre la bístia i el menador i coneixen si estàs tranquil o ner-
viós”.
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EL PAPER DE SENCELLES EN ELS
DELMES DEL CAPÍTOL
DE LA SEU (1400-1420)

1. INTRODUCCIÓ

 La present investigació és una anàlisi detallada dels delmes rebuts pels 
canonges de la Seu de Mallorca entre els anys 1400 i 1420. A través de 
l’estudi sobre l’evolució que van tenir els dits tributs, el que es pretén, en 
primer lloc, és donar a conèixer quin comportament va experimentar la 
parròquia de Sencelles dins del conjunt dels delmes, i alhora, quin fou el 
delme que va jugar un paper predominant.
 Per poder dur a terme el treball, s’han utilitzat distints tipus de fonts. Per 
una part, la bibliografia específica, referent a la història del terme de Sence-
lles, i també, títols de caràcter més general, els quals remeten a l’evolució 
històrica de l’illa de Mallorca. Per altra banda, s’ha treballat amb docu-
mentació de l’Arxiu Capitular de Mallorca, més en concret, amb la sèrie de 
Mensa Capitular.

2. QUÈ EREN ELS DELMES?

El delme (en llatí decinum), desena part, era un impost que gravava el 10% 
de la collita, destinat a assegurar el manteniment del clergat i els seus edi-
ficis.
 L’Església Catòlica va adoptar l’organització administrativa dels ro-
mans, comprès el dret de percebre impostos. La qual cosa va contribuir 
al llarg de l’Edat Mitjana al poder secular i la riquesa de les institucions 
eclesiàstiques. Com que l’Església posseïa molts de terrenys fèrtils i sovint 
era l’únic poder alfabet, doncs, era capaç d’administrar, així, els masovers 
que van ser sotmesos a un gran domini espiritual i material.
 L’establiment del delme en  el Regne de Mallorca, en un principi, era qui 
recaptava de manera íntegra el delme, en virtut del privilegi concedit per 
Urbà II, segons el qual, el monarca era el propietari dels delmes de tots els 
territoris conquerits als musulmans, d’acord amb l’esperit de croada. Per 
aquest motiu, després de la conquesta del 1229, Jaume I i els seus porcio-
ners en van retenir la totalitat del delme, més un 25% per al manteniment 
de les esglésies parroquials.
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 Fou l’any 1.238, quan el monarca Jaume I concedí privilegi en València, 
el 26 de novembre, en forma de concordat, pel qual va relegar al Bisbe de 
Mallorca, Ramon de Torrelles i a la seva església la tercera part d’aquelles 
tres parts del delme que li quedaven en les terres de la seva porció, després 
d’haver donat la quarta part de les mateixes per a la dotació de les pa-
rròquies en els respectius districtes; i el mateix practicaren barons i porcio-
ners. Alhora, es va reservar en dit concordat el senyor Bisbe, qui pretenia 
la integritat dels delmes, que si el màxim Pontífex no volgués confirmar la 
dita composició, no s’atengués a ella. Però malgrat les cessions fetes pel 
rei, no foren suficients per a satisfer les demandes eclesiàstiques i l’església 
mallorquina continuà reivindicant la percepció íntegra del tribut. 

 L’any 1.315, l’Església de Mallorca seguia amb les seves antigues pre-
tensions de pertinença dels delmes i seguiren sol·licitant-los per tots els 
mitjans, i també els de Menorca. Finalment, el 13 de setembre de dit any, 
es pactà entre el Bisbe, prelats i cabildo i el monarca, el següent: “que tots 
els delmes pertanyents a sa Majestat, Sanç I, com l’Església es delmessin 
i que es repartissin a parts iguals, una meitat per al Rei i l’altra meitat per 
a l’Església, amb algunes reserves a favor del monarca; quant als delmes 
de Menorca, quedava l’Església, amb aquesta comunitat i divisió, damni-
ficada amb 400 lliures, meitat de les quals, s’obligà al Rei a pagar tots els 
anys a l’Església. No obstant el pacte, es reparà que havien inclòs en dita 
comunitat les cavalleries dels Templaris, del terme de Petra: Sant Martí 
d’Alanzell, Boscana, Albadellet i l’alqueria den Company, que per la seva 
extensió i en virtut de la transacció amb els cavallers de Sant Joan, no ha-
vien d’entrar en dita comunitat, motiu pel qual el Rei no va pagar mai les 
acordades 200 lliures.
 Així amb aquest pacte referit a la percepció del delme, l’Església aug-
mentava significativament la fracció del delme que ingressava en el pa-
trimoni (del 25 al 37,5%). Per la seva banda, el rei ingressaria la meitat 
del delme dels territoris tinguts sota domini del bisbat i, a més, el 12,5 % 
d’aquell percebut sobre els territoris dominats pels magnats, porcioners i 
cavallers. 

2.1. Els delmes de Mallorca i Menorca (1.380-1.420)

 Com hem dit anteriorment, el delme era un tipus d’impost que gravava 
la desena part de la collita. Aquesta tributació s’aplicava als cultius de la 
triada mediterrània i dites produccions agrícoles eren aplicades sobre el 
total d’allò recollit. S’imposava sobre la recol·lecció anual de blats, vi, oli, 
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hortalissa i bestiar. Es feia efectiu al Rei i a l’Església de Mallorca, i a altres 
senyors feudals.
 Per a poder vendre i recaptar els delmes, hi havia tot un sistema per-
fectament estructurat i desenvolupat. En primer lloc, tant el Rei com el 
Capítol de la Seu, feien el recompte de l’anyada que s’havia obtingut. Pos-
teriorment, s’encomanava als portadors de lletres que anassin per totes les 
parròquies de fora de la Ciutat per fer la crida, amb la qual s’avisava a totes 
les persones de fora de Ciutat que volguessin adquirir el delme, fossin en la 
data i lloc estipulats.

 Així, el delme de l’hortalissa es venia el darrer diumenge de gener1. El 
delme del bestiar, entre dia 16 o 17 de gener, en la plaça del Pa de Ciutat, 
fins al 1.414; quan es passà a vendre’s a la plaça de Sant Andreu. El delme 
de l’oli era venut a Bunyola en la diada de Sant Mateu, el 21 de setembre. 
El delme del vi, es feia efectiu en la vila d’Inca, el 24 d’agost, és a dir, per 
Sant Bartomeu. I, el delme dels blats era venut a Sineu, el primer diumenge 
de maig.

 Una vegada avisats els forans, se subhastava el tribut públicament, i a dit 
efecte, tant el monarca com els canonges facultaven a un corredor per a què 
subhastés l’anyada o l’atorgués a l’oferta més avantatjosa, la qual no havia 
de ser, necessàriament, de manera immediata, a la del millor postor.
La procuració reial i la capitular recorrien al sistema de venda per subhasta, 
com a conseqüència es considerava que era un procediment més operatiu 
i còmode que la gestió per recaptació directa, cosa que implicava mobilit-
zar a tota una esquadra de recaptadors, que eren els portadors de lletres i 
corredors.

 Els compradors (llevadors) de l’impost havien de deixar constància de la 
transacció/adquisició del dret firmant una notificació, la qual quedava sota 
tutela d’un notari.
 Els ingressos obtinguts se separaven entre el Rei, Bisbe i el Capítol.
 Gràcies a l’estudi del comportament de les recaptacions dels distints 
delmes s’ha pogut constatar que a Mallorca hi havia una especialització 
agrícola i ramadera ben assentada en època medieval. La zona de Ciutat i 
voltants destacava pels seus cultius d’horta, gràcies a la seva disponibilitat 
d’aigua, per tant, seria la principal protagonista del delme de l’hortalissa.  

1  En determinades ocasions es feia coincidir la seva venda amb la del delme del bestiar.
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 Les parròquies de la Serra de Tramuntana es dedicaven al cultiu de 
l’olivera i a la posterior producció d’oli. En el Raiguer s’hi establiren, gai-
rebé, tots els conreus, però en el que destacaria seria en la producció del 
vi. Les zones del centre, el Llevant, Migjorn i Menorca destacarien per les 
importants recol·lectes de cereals, fonamentalment, de blat, juntament amb 
una ramaderia establerta, gràcies a la disposició d’àmplies extensions de te-
rra, que es destinaven al cultiu de plantes farratgeres i pastures de bestiars.

3. EL DELME DE L’HORTALISSA 

 El cultiu de l’hortalissa a Mallorca és un fet constatable des d’època is-
làmica, fonamentalment, en la Balear major, concretament en l’àrea Ciutat. 
El cultiu en aquesta zona ja era summament important en l’etapa musul-
mana de l’illa. Després de l’ordenació cristiana de la Ciutat, en cada una 
de les parròquies que formaven part d’ella, s’hi trobaven terres dedicades 
a la producció de l’hortalissa. Com eren, per exemple, en la parròquia de 
Sant Jaume i Sant Miquel. Relacionat amb aquesta darrera, destacaven els 
conreus situats als voltants dels convents de Santa Margalida i del Carme. 
Així, seguint a Rosselló-Bordoy i Barceló (2.006), s’apunta que aquesta 
manera de fer era degut a què prop dels dits convents hi havia la capamunta 
del carrer dels Oms, per on passava una via d’aigua, la qual abastia la part 
baixa de la Ciutat2.

 L’hortalissa demanda, per al seu desenvolupament, gran quantitat 
d’aigua. Per aquest motiu, quan Ciutat de Mallorca era Madina Mayurqa va 
ser quan hi hagué una estructuració de la circulació de l’aigua, important. 
El consum d’aigua en la societat precristiana era elevat i així, s’havia de 
distribuir de manera equitativa entre la població. Ciutat era hereva de siste-
mes de captació i distribució d’aquest bé tan preuat. Val a dir que, a Mallor-
ca, els recursos hídrics eren i són escassos, a causa de la no-existència de 
corrents d’aigua continuada. Només es dibuixen torrents, els quals aporten 
aigua en episodis d’intenses pluges. Per aquest fet, la Ciutat era el lloc més 
propici per a establir i desenvolupar-hi el cultiu hortícola, ja que en ella hi 
confluïen tres fonts. La primera i la més important, la font de la Vila3, la 
qual proveïa d’aigua la Ciutat i regava gran part de l’hort que l’envoltava.  

2  Rosselló Bordoy, G. i Barceló Crespí, M. (2.006): La Ciudad de Mallorca, ed. Lleonard 
Muntaner, Palma, pàg  387.

3  Reia Fontanals, J. (1.984): Un plànol de la sèquia de la Vila del segle XIV, Palma,              
 pàg 8-11.
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 A més de ser l’única que proporcionava aigua potable. 
 Per altra part, la segona franja en importància quant al cultiu d’horta, era 
la comarca del Raiguer. Les seves parròquies, Santa Maria del Camí, Alaró, 
Robines i Sencelles aportaven unes sumes que podien arribar a 5 lliures. En 
aquest sentit, la data de majors entrades a les arques capitulars, referent al 
delme de l’hortalissa, va ser el 1.415 amb un total de 19 lliures, 19 sous i 6 
diners.

4. EL DELME DEL BESTIAR 

 El delme del bestiar gravava el 10 % del ramat nascut en el transcurs de 
l’any. Era pagat al Rei, al Bisbe i al Capítol de la Seu. Es podia fer efectiu 
en diners o en espècies. En el cas de Mallorca, l’illa s’ha caracteritzat per 
dedicar-se, bàsicament, a la cria del ramat oví, seguit pel caprí. El boví i 
l’equí, els quals eren destinats a realitzar les tasques feixugues del camp, 
tingueren una importància menor.

 Seguint el treball de López Bonet 4 (1.989), ens mostra que a finals del 
segle XIV, l’augment de la ramaderia era un fet constatable, sobretot en 
les terres primes, les quals es deixaven en guaret i on els rendiments eren 
decreixents, cosa que donava lloc a un descens de la producció cerealícola 
delmable, i per aquest motiu, els terrenys es destinaven al nodriment del 
bestiar. Així, les zones més importants quant a “producció” ramadera era 
la part meridional de Mallorca juntament amb Menorca. Per la qual cosa 
es remet a la franja sud de la Balear major, aquesta es caracteritza per la 
manca de pluges, l’alt grau d’aridesa del sòl i la precarietat per poder-hi 
desenvolupar una agricultura òptima, feien que les parcel·les es destinassin 
a les pastures dels animals.
 
 Per altra banda, el preu de cada animal variava, depenent de la seva espè-
cie. Així, una ovella valia entre 8 i 14 lliures, en canvi, una gallina, només, 
3 sous5, com a molt.
 La productivitat dels animals era, fonamentalment, la carn, malgrat tam-
bé se n’extreien altres productes derivats, com la llet o el formatge. En 

4  LÓPEZ BONET, J.F. (1.989): La riqueza de Mallorca al segle XIV. Evolució i tendències 
econòmiques, Ed. CIM, Palma.

5  XAMENA FIOL, P. i ROSSELLÓ VAQUER, R. (1.976): Història de Felanitx,                       
Ed. Gràfiques Miramar, vol. I, Mallorca.
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aquest sentit, una vegada criats i venuts, eren duits a la carnisseria de la 
vila, i posteriorment, exportats cap a Ciutat. L’altre producte estrella era 
la llana, la qual s’exportava, fonamentalment, a Gènova i Florència, però 
a la segona meitat del segle XV també s’importava, sobretot, d’Aragó, per 
als menestrals mallorquins que havien de teixir per a comerciar les seves 
manufactures.

 Pel que respecta al cas del delme del bestiar de Sencelles,  solia aportar a 
les arques capitulars uns efectius interessants, que podien anar d’entre 10 i 
20 lliures anuals.  En aquest sentit dir, a favor de la parròquia que, a la vila, 
hi havia un predomini absolut dels cereals sobre els altres cultius, cosa que 
feia factible l’establiment d’un ramat, en el qual les ovelles representaven 
el 70 % del total de caps de bestiar, seguits per cabres. Fins al punt, gràcies 
a les àmplies extensions bladeres de la zona, que sovint s’hi llogaven pas-
tures. D’aquí la complementarietat del bestiar amb el conreu de cereals.

5. EL DELME DE L’OLI 

 El cultiu de l’olivera, l’elaboració i el consum d’oli d’oliva tenien una 
gran tradició a Mallorca des d’època antiga. En l’Antiguitat clàssica ja es 
testimoniava el desenvolupament del conreu de l’olivera en les contrades 
septentrionals mallorquines, procedents de la Península. Posteriorment, els 
romans el varen assentar i els musulmans en milloraren el procediment 
d’extracció.
 En el segle XIII s’exportava l’oli mallorquí cap al nord d’Àfrica, sud de 
França, i fins i tot més lluny, fins a Alexandria: duen oli a Alexandria, terra 
del sol de Babilònia6. A mitjans del segle XIV, es trobaven testimonis que 
evidenciaven que hi havia dibuixada tota una xarxa comercial entorn del 
preuat producte. D’aquesta manera, el viatge de l’oli mallorquí per la Me-
diterrània, començava en el port de Sóller. I tanta importància va adquirir, 
que en el segle XVI, va ser quan es va produir un gran avanç en el conreu i 
la producció d’oli. Esdevenint, d’aquesta manera, a ser la principal font de 
riquesa de gran nombre de “possessions” de Mallorca, les quals comptaven 
amb una tafona pròpia.
 L’expansió de l’olivera es va anar desenvolupant en la part septentrio-
nal de la balear major, quedant emmarcada entre la Serra de Tramuntana i 
la comarca del Raiguer. L’olivera s’adaptava perfectament en el medi on 
es conreava. Els sòls agrícoles de Mallorca són de tipus calcari, amb una 

6  ARM, RP-3810, fol 49v
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consistència forta i una estructura amb estrats horitzontals, entre les quals 
s’acumulen argiles molt riques per a les oliveres; cosa que, contribuïa a 
l’obtenció d’olives amb aromes característics i singulars. A Mallorca, les 
terrasses amb oliveres constituïen un dels paisatges més interessants i típics 
de la zona. La Serra presenta abruptes formacions escarpades. Les terras-
ses, doncs, quedaven orientades cap al sud i migdia, d’una part, aprofitant 
els pendents i la màxima insolació, i d’una altra, evitant els vents freds que 
provenen del nord, la qual cosa permetia un perfecte desenvolupament de 
l’olivera. Les plantacions d’oliveres en la Serra de Tramuntana eren molt 
irregulars, formant terrasses típiques d’aquesta part de l’illa, les quals te-
nien el seu origen en el sistema de cultiu, pròpiament, andalusí. Així que, la 
dificultat d’accés als conreus de muntanya, condicionava les tècniques de 
cultiu. També s’ha de tenir en compte que hi havia hagut, des de sempre, 
una simbiosi entre el conreu de l’olivera i la pastura del ramat, fonamen-
talment, oví, estès per la Serra. Simultaniejar el cultiu d’oliveres amb el 
ramat oví era una pràctica molt comuna a Mallorca. En les “possessions” 
es complementava amb la presència de ramats, donat que era un animal 
perfectament adaptat al clima i a les condicions que oferien aquestes ex-
plotacions i que proporcionava tota una sèrie d’avantatges en el cultiu de 
l’oliva. El ramat oví tenia un doble comès. Per una banda, era aprofitat per 
eliminar les “males herbes”, al mateix temps que aportava adob, la qual 
cosa proporcionava un equilibri nutritiu a l’arbre. Des del punt de vista 
econòmic i social, la conjugació de l’agricultura i la ramaderia en una ma-
teixa explotació suposava una major estabilitat i rendibilitat d’aquesta.

 Referint-se al cas que ens ocupa com és el comportament del delme de 
l’oli del Capítol de la Seu, el primer que s’ha de tenir en compte és que els 
grans protagonistes de l’impost eclesiàstic foren les viles situades en la Se-
rra de Tramuntana, amb una representació d’entre un 40 i un 70 % del total 
dels ingressos; destacant que hi predominen Bunyola i Sóller.

 La comarca del Raiguer pel fet d’estar situada entre el pla i la muntan-
ya, gaudia de tota una sèrie de propietats que feien factibles el cultiu de 
l’olivera, sobretot, en els pobles més propers a la Serra, com eren Alaró 
i Inca, la qual cosa, els permetia aportar majors ingressos a les arques ca-
pitulars. La comarca tenia una presència d’entre un 20 i 40 % referent al 
total del delme de l’oli. Dins d’aquest context, dir que les parròquies de 
Sencelles i Robines, on l’olivera hi era present, però de manera molt més 
intermitent, venien el delme de manera conjunta, ingressant uns efectius 
oscil·lants de 30 a 40 lliures.
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6. EL DELME DEL VI 

 La presència de vinyes en el camp mallorquí i menorquí era ben patent 
des d’època romana. Amb l’arribada de Quint Cecili Metel, l’any 123 a.C., 
l’establiment del cultiu de la vinya i la posterior producció de vi, es va 
assentar fermament en les Balears. Així, Plini el Vell, en la seva Història 
Natural, testimoniava que els vins baleàrics es comparen amb els millors 
d’Itàlia.

 Amb el temps, aquest cultiu va anar assolint unes importants expectati-
ves. Durant el període de dominació islàmica era conegut i emprat, singu-
larment, pel consum de raïm i panses. Al llarg de la dominació cristiana, 
la vinya s’expandí ràpidament. De les dades que aportaren Soto i Kichner 
(2.006) es deriva que després de la conquesta catalana de 1.229, la vinya 
ocupà la part occidental de Mallorca i la vessant sud de la Serra de Tra-
muntana, concretament, en els territoris dels antics districtes musulmans 
de Bunyula-Musa7, Qanarusa8, Suylar9, al-Gibal10, i de Madina Mayur-
qa. Aquesta expansió, segurament, es va fer de manera molt ràpida. La 
seva distribució es donà en aquelles zones on possiblement la presència de 
l’agricultura musulmana va ser més intensiva i on existia una major irriga-
ció per medis artificials.

 Amb el regnat de Jaume I s’iniciaren tota una sèrie de programes gene-
rals de plantació de vinyes. Concedí llicències de plantació de ceps en els 
seus dominis, amb reserva del delme. Aquests permisos es donaren a les 
parròquies de Bunyola, Campos, Felanitx, Manacor, Porreres i Valldemos-
sa.

 A Mallorca, l’expansió de la vinya va anar quedant concentrada a la zona 
del Raiguer, Ciutat, i en la part meridional de l’illa, sense descartar el Pla 
i l’illa de Menorca. La seva distribució era ben curiosa, perquè creixia en 
terrenys secs i difícils de llaurar. Terrenys on altres productes, com el blat 
o l’hortalissa, tindrien suficients dificultats per poder-s’hi desenvolupar.
Pel que ens remet al delme del vi de la part capitular, dir que la principal 

7  Bunyola-Valldemossa

8  Santa Maria-Binissalem-Alaró

9  Sóller

10  Escorca
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zona vitícola de la zona quedava concentrada en el Raiguer de Mallorca, 
amb una representació del 30 al 50 % de la totalitat del delme. Els màxims 
efectius s’aconseguiren 1.414, amb un total de 514 lliures. En canvi, el 
1.401, només 164 lliures.

El principal protagonista va ser la capital de la comarca, Inca, la qual solia 
ingressar fins a 300 lliures. Destacar que Inca tenia aquest important paper 
a causa d’una sèrie de premisses: era la vila on es venia el delme del vi, 
el 24 d’agost; per poder emmagatzemar tot el vi produït a la zona i el que 
s’havia de vendre, la capital del Raiguer comptava, el 1236, amb un celler 
episcopal; i a més, Inca era el centre redistribuïdor del vi de les contrades, 
el qual, posteriorment començava un viatge cap a Ciutat, on era venut, a la 
menuda, a les tavernes.

Seguint de prop el comportament predominant d’Inca, es presentava la vila 
de Robines, la qual aportava uns efectius que podien arribar fins a 70 lliures 
anuals a les arques capitulars, fet considerable. En canvi, pel que respecta-
va a la resta de les parròquies que conformaven la demarcació del Raiguer, 
Santa Maria, Alaró, i Sencelles, únicament cedien uns beneficis que anaven 
de 6 fins a 12 lliures.

7. EL DELME DELS BLATS

 L’impost dels blats gravava el 10%  de la collita d’aquest cultiu. S’ha 
pogut conèixer, gràcies a la documentació capitular, que el delme tributava 
sobre: forment, tosseta11, ordi, mestall12, xeixa, faves, ciurons, guixes13 i 
llenties. 

 El blat i les lleguminoses se sembraven de manera conjunta. Ambdós, te-
nien un cicle agrícola semblant, i per tant, es conreaven dins d’una mateixa 
parcel·la. L’any començava entre el mes de novembre i desembre amb la 
sembra; entre l’abril i el maig se segava per fer garba, en el mes de juny, 
quan floria el gra i romania la palla, de la qual hi quedava el rostoll, que es 
destinava a les sitges, o bé, servia com a aliment per al bestiar. Es parlava, 
doncs, de la rotació triennal dels cultius. L’explotació es dividia en tres sec-

11  Tipus de blat, sense arestes.

12  Mescla de diferents espècies de cereals, especialment de blat i sègol o de blat i ordi, o de 
cereal i llegum, sobretot de blat de faves.

13  Planta lleguminosa, fruit de la qual serveix com a aliment per a persones i animals.
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cions: una de cereal, l’altra per a llegums, i una tercera, que es deixava en 
guaret (barbecho, en castellà), és a dir, en descans, per a oxigenar la terra, 
per a què els cultius venidors fossin molt més productius.
Però malgrat tot, i seguint a Álvaro Santamaría14, el gran problema de 
l’agricultura mallorquina, fonamentalment, a la primera meitat del segle 
XV, seguint la dinàmica de la centúria anterior, era el dèficit de cereals, la 
qual cosa obligava a realitzar importants importacions de gra. El blat era 
la base de l’alimentació, per aquest motiu, s’havia d’aconseguir un cert 
nivell d’autoabastiment. Era un tipus de cultiu que ocupava major exten-
sió de terra, però, efectivament, la seva producció era insuficient. Per tots 
aquests motius s’havien de cercar altres mercats que servissin de submi-
nistradors de blat. Els principals mercats que abastien l’illa d’aquest im-
prescindible producte eren Sicília, el nord d’Àfrica, Sardenya, Castella, 
els diferents regnes que formaven part de la Corona Catalanoaragonesa, 
el Mig-dia francès i diferents zones de la Península Italiana.
   La manca de blat, al llarg de l’Edat Mitjana, arribava a ser tan accentua-
da, fins al punt que, les institucions competents manaven als batlles de les 
poblacions marítimes agafar barques carregades de blat que naveguessin 
per aigües litorals mallorquines. En el CRONICON MAYORICENSE 
queda ben palès el fet del dèficit blader de les Balears. Així, per exemple:
4 de setembre de 1.364, privilegi donat a Saragossa als Jurats per no 
poder treure blat de l’illa, sense el seu permís15.
7 d’octubre de 1.374, hi hagué un fam espantosa en tot el regne. Per això, 
el pa es fabricà de diverses llavors de blat i es venia a determinades boti-
gues. El blat arribà a l’excessiu preu de 4 lliures i 10 sous per quartera i 
a 5 lliures o 100 sous, l’ordi a 50 sous. Molts pobres van morir de fam16.
En aquest sentit, la importació de blats estrangers depenia de la possibi-
litat de procurar-se la llicència de treta17, que era un permís d’exportació 
de blats concedit pels governadors dels centres productors i que depenia 
de l’obtingut de la collita.
Per altra part, analitzant l’evolució del delme dels blats de Mallorca de 
1400 fins a 1420, dir que 

en la secció canonical, el principal protagonista del delme dels blats era 
la zona del Pla, encapçalada per la seva capital: Sineu-Sant Joan. Aquesta 
comarca estava especialitzada en el cultiu del cereal i era des de la qual el 
Capítol de la Seu recaptava majors beneficis. A més, dins del conjunt de 
l’illa tenia una representació d’entre un 30 i 40 % de les aportacions totals 
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al tribut. Per tant, la meitat del delme venut era del centre de Mallorca. El 
municipi més important era la parella formada per Sineu-Sant Joan. Era el 
lloc de venda del delme, el primer diumenge de maig, cada any. Desenvolu-
pava el paper de centre redistribuïdor del cereal des del Pla fins a la Ciutat. 
Sineu va tenir, des de sempre, un lloc preeminent a l’illa de Mallorca, és a 
dir, en ell s’hi va construir un palau reial, s’hi venien els delmes dels blats. 
A Sineu, quan s’havia de fer la venda del tribut, en el documents es trans-
criu: anar a la fira de Sineu per a vendre los delmes dels blats14. Gràcies a 
la seva situació feia que les connexions entre la Serra i el sud fossin molt 
més fàcils. Des d’allà, els cereals recollits eren conduïts fins a Ciutat, on, 
posteriorment eren venuts a la plaça de la Quartera.

 Els preus dels blats variaven d’un lloc a un altre. Gràcies a la documen-
tació s’ha pogut saber, per exemple, en el cas de Sineu, que el forment era 
més car durant el mes de desembre, arribant fins a 20 o 22 sous la quartera. 
En canvi, en el mes de febrer arribava a unes cotes baixes, de 16 sous la 
quartera. Per la seva banda, la tosseta i l’ordi solien disposar-se amb un 
mateix preu, normalment, fins a 16 o 18 sous, arribant alguns cops, fins a 
una lliura. Els llegums, per culpa de la seva producció que era molt més 
reduïda, es venien en almuds; i els seus preus no solien sobrepassar els 10 
diners per almud.

 Dins el Raiguer s’havia de destacar el paper de la capital de dita contra-
da. Inca, juntament amb Selva, Campanet i sa Pobla, era la que aportava 
més efectius a les arques capitulars. Entre 200 i 300 lliures. En segon lloc, 
es presentava el conjunt formant per Robines, Alaró i Sencelles, que venien 
delme de manera conjunta. El grup ingressava de 200 a 300 lliures anuals 
als canonges, essent els administradors del tribut els germans Andreu i An-
toni Cirer.

14  SANTAMAR�A, Á.: “El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV”, IV Congre-SANTAMAR�A, Á.: “El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV”, IV Congre-
so de la Historia de la Corona de Aragón (1.955), Ed. Diputación Provincial de las Baleares, 
Palma, pàg. 123.
15  Pàg. 68
16  Pàg. 11
17  PÉREZ, P.: “Mercat del blat de la vila de Sóller (1.466-1.476)”, Mayurqa nº 2,                          
Ed. Universitat de les Illes Balears, 1.969, pàg. 147.
18 ACM, Mesa Capitular, 2730, fol 38
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7. CONCLUSIONS

 Recapitulant, els delmes eren un tipus d’imposició directa que gravaven 
la producció agrària i ramadera, cereals i llegums, oli, vi, hortalisses i bes-
tiar. La venda de l’impost es feia en subhasta pública. Els reis i els canon-
ges encomanaven al Batlle reial per a què recaptàs els delmes i els atorgàs 
a l’oferta més bona.

 Una vegada, realitzat el recompte del que s’havia obtingut en el trans-
curs de l’any, es feia una crida. Els corredors de lletres eren els encarregats 
d’anar a cada una de les viles foranes, per a què tothom que volgués ad-
quirir els drets dels delmes hi anàs, al lloc i en la data establerts. Així, el 
delme dels blats es disposava a la venda el primer diumenge de maig a la 
vila de Sineu. El delme del vi, el dia 24 d’agost, per Sant Bartomeu, a Inca. 
El delme de l’oli es venia en la parròquia de Bunyola en la diada del sant 
patró del poble, Sant Mateu, dia 21 de setembre. El delme del bestiar, se 
solia vendre entre els dies 16 i 17 de gener, a la plaça del Pa de Ciutat, i a 
partir de l’any 1.414, en la plaça de Sant Andreu, d’aquesta mateixa ciutat. 
En darrer lloc, el delme de l’hortalissa es feia efectiu, en moltes ocasions, 
el mateix dia que el del bestiar, i també a Ciutat.

 Una vegada s’havia fet la subhasta al millor postor, aquest llevador era 
l’encarregat, des d’aleshores, d’administrar el tribut. Quan ja l’havia adqui-
rit, calia que deixàs constància de la transacció amb la signa d’un contracte, 
que es feia i quedava sota custodia d’un notari.

 Allò recaptat en concepte de delmes es repartia entre el monarca, el Bis-
be de Mallorca, el Cabildo diocesà i l’església parroquial corresponent i, en 
el seu cas, entre els senyors de cavalleries.
 Els coeficients de repartiment variaven en algunes parròquies, però mal-
grat tot, es destinava una quarta part del total al prevere de la vila, com a 
contribució al manteniment del culte. 

Si ens centram en el protagonisme de la parròquia de Sencelles, el més 
important, del que aportava majors ingressos als canonges de la Seu va 
ser el delme dels blats, gràcies a les grans i planes extensions de terres que 
feien factible l’especialització a petita escala d’aquests blats, d’aquí que 
el delme del bestiar ocupàs el segon lloc, quant a ingressos es refereix, ja 
que, els caps de bestiar produïts eren interessants per aportar beneficis als 
eclesiàstics de la Seu. Pel que feia a la resta de delmes, com el del vi, oli i 
hortalissa, la parròquia de Sencelles no hi jugava un paper important, mal-
grat si que hi tingués representació. 
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 Per tant, a grans trets, i observant el comportament experimentat en la 
recaptació dels delmes capitulars emmarcats entre 1.400 i 1.420 es pot 
observar que, com a ingressos ordinaris que eren, anaren en augment. Al 
mateix temps que demostren que en el Regne de Mallorca hi havia una 
especialització agrícola i ramadera ben marcada. Els cultius de la triada 
mediterrània juntament amb la ramaderia es trobaven ben establerts. A la 
part central i meridional de Mallorca, zones bladeres. El Llevant i Migjorn 
era especialista amb producció ramadera seguida per cultiu de blat. El pro-
ducte estrella del Raiguer era el conreu de la vinya i la posterior producció 
de vi. A la Serra de Tramuntana destacaven les marjades d’oliveres i el seu 
oli. En darrer lloc, el conreu d’horta era especialitat del pla de la Ciutat del 
Regne. Per tant, ja podem parlar d’una especialització agrícola i ramadera 
a Mallorca i, més concretament, a Sencelles, a partir de l’Edat Mitjana.
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9. APÈNDIX DOCUMENTAL
9.1 DELME DE L’HORTALISSA DE SENCELLES

ANY LLEVADOR INGRESSOS
1.40019 Guerau Ferrer paraire 15 s

1.40120 Guerau Ferrer 15 s

1.40321 Guerau Ferrer peraire 15 s

1.40422 Lleonard Ferrer 15 s

1.40523 Jaume Gual 15 s

1.40624 Lleonard Ferrer
Miquel Mateu
Bartomeu Guàrdia

15 s

1.40725 Guillemó Reial
Miquel Ferrer

15 s

1.40826 Pere Vila paraire
Bartomeu Reynés sabater
Miquel Ferrer paraire

15 s

1.40927 Lleonard Ferrer
Miquel Ferrer, d’Inca
Bernat Aymerich

15 s

1.41028 Miquel Ferrer, paraire d’Inca 15 s

1.41129 Macià Oliver d’Alaró
Miquel Domingo, paraire

15 s

1.41230 Bernat Ros
Pere Domingo
Arnau Servia, tots ells sabaters d’Inca

1 lb

141431 Francesc Jordi, argenter
Bernat Rosselló
Antoni Tarragó d’Inca

1 lb
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1.41532 Bernat Rosselló
Pere Coll d’Inca
Ferrer Jordi, argenter

1 lb

1.41633 Bernat Rosselló
Montserrat Saura d’Inca
Francesc Jordi, argenter

1 lb

1.41734 Francesc Jordi, argenter
Pere Coll
Bernat Rosselló

1 lb 5 s

1.41835 Felip Pinada
Benet Sants
Felip Sava

1 lb 5 s

1.42036 Pere Carbonell
Arnau des Prats d’Inca pentinadors

1 lb 5 s

9.2 DELME DEL BESTIAR DE SENCELLES

ANY LLEVADORS INGRES-
SOS

1.40037 Miquel de Vilaplana
Tomàs Reboll
Joan Reboll

12 lb 10 s

1.40138 Francesc Frau 11 lb 5 s

1.40339 Pere Sunyer carnisser 12 lb 10 s

1.41040 Bartomeu Gili
Gabriel Vadell
Bernat Julià

10 lb 5 s

1.41141 Jaume Cigar de Sineu i la seva esposa 18 lb 15 s

1.41242 Bartomeu Moragues, carnisser de Ciutat
Pere Moragues, habitador d’Alaró i les 
seves mullers

10 lb
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141743 Antoni Ferrers i la seva esposa, de Muro
Guillem Riusec, teixidor
Pere Huguet

7 lb 10 s

1.42044 Miquel Ribera
Arnau Pagès
Jaume Mata tots d’Inca e a llurs mullers

35 lb

9.3 EL DELME DE L’OLI DE SENCELLE

ANYS LLEVADORS INGRESSOS
1.40045 Bernat Miralles

Bartomeu Miralles
Bartomeu des Pi

113 lb

1.40146 Bernat Rosselló
Jaume Estaràs

10 s

1.40347 Agustí Tries 2 lb 10 s

1.40848 Macià Oliver
Bernat Palou

10 lb

1.41249 Nadal Joan
Antoni Guitart

11 lb 10 s

141450 Arnau Barberà 28 lb

141551 Pere Messeguer
Gabriel Bover

37 lb 10 s

141652 Antoni Penyaflor 21 lb

141753 No fou venut
Ha estat llevador Antoni Cirer 
de Robines

1.842 quartans d’oli
es retrà compte al 1418

142054 Antoni Guitard
Arnau Barberà

17 lb 10 s
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9.4 EL DELME DEL VI DE SENCELLES

ANYS LLEVADORS INGRESSOS
1.40055 Pere Rom 6 lb 5 s

1.40156 Francesc Ferragut 4 lb 10 s

1.40357 Benet Arrom 2 lb

1.40458 Jaume Joan
Guillemó Armengol
Simon Esteve

6 lb

1.40559 Bernat Arrom 4 lb

1.40660 Pere Rom 8 lb

1.40761 Benet Arrom 8 lb

1.40862 Bernat Cabrer
Julià Cabrer

4 lb 2s 6 d

1.40963
Pere Rom 6 lb

1.41064 Guillem Bausa
Llorenç Batle

9 lb

1.41165 Antoni Orrach
Guillem Bausa
Francesc Ferragut

10 lb

1.41266 Julia Cabrer 8 lb 10 s

141467 Guillem Bausà 12 lb 10 s

1.41568 Antoni Esteve 12 lb

1.41669 Guillem Armengol
Guillem Bausà

10 lb 10 s



92 

1.41770 Gabriel Febrer 10 lb 10 s

1.41871 Francesc Ferragut 8 lb 17 s 6 d

142072 Francesc Ferragut 8 lb 10 s

9.5 EL DELME DELS BLATS DE SENCELLES

ANYS LLEVADORS INGRESSOS
140073 Francesc Ferragut

Andreu Ferrer
Pere Far

270 lb

140174 Guillem Garriga
Berenguer Terrassa

200 lb

140375 Andreu Ferrer
Joan Samar
Pere Vilarnau

210 lb 10 s

140476 Antoni Mascaró
Pere Far

210 lb 10 s

140577 Antoni Mascaró 215 lb

140678 Jaume Claret
Jaume Estaràs
Estaràs Martí
Guillemó Eimerich

217 lb 10 s

140779 Mateu Gibert
Jaume Gual
Guillemó Malferit

200 lb

140880 Antoni Caffer
Joan Arxando ballaster
Bernat Alzina peraire e a sos com-
panyos

150 lb
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140981 Mateu Guitart
Antoni Guitart
Andreu Babiloni
Jaume Desprats
Macià Oliver
Bartomeu Miralles

300 lb

141082 Bartomeu Botelles
Andreu Ferrer
Pere Far
Antoni Mascaró

205 lb

141183 Arnau Calafell
Joan Mercer
Joan Sunyer
Bartomeu Sunyer
Joan Espanyol

200 lb

141284 Miquel Venrell
Gabriel Mayol
Jaume Daya
Pere Duran
Antoni Ribes
Antoni Frontera 
Bernat Rotlan
Guillem Fontanet
Pere Ropia
Bernat Caparó, tots de Sóller

145 lb 10 s

141485 Antoni Mascaró
Bartomeu Bastard
Pere Far de Robines

250 lb

141586 Bartomeu Miralles
Berenguer Terrassa
Ponset Osona
Andreu Ferrer

200 lb

141687 Bartomeu Miralles
Guillem Ponts
Pere Ponts
Antoni Guitard
Nadal Joan
Guillem Palou

265 lb
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141888 Forment= 204 qr 3 
barc
Tosseta= 12 qr 3 
barc
Ordi= 134 qr
Faves= 1 qr
SUMA= 230 lb 2s 
10 d

142089 Pere Rosell de Ciutat
Antoni Ramonell

180 lb 10 s

19 ACM, Mesa Capitular, 2728, fol 2-16
20 ACM, Mesa Capitular, 2729, fol 2-15
21 ACM, Mesa Capitular, 2730, fol 2-16v
22 ACM, Mesa Capitular, 2731, fol 2-15
23 ACM, Mesa Capitular, 2732, fol 2-15v
24 ACM, Mesa Capitular, 2733, fol 2-15v
25 ACM, Mesa Capitular, fol 2-15
26 ACM, Mesa Capitular, 2735, fol 2-16
27 ACM, Mesa Capitular, 2736
28 ACM, Mesa Capitular,  2737
29 ACM Mesa Capitular, 2738
30 ACM, Mesa Capitular, 2739
31 ACM, Mesa Capitular, 2740
32 ACM, Mesa Capitular, 2741
33 ACM, Mesa Capitular, 2742
34 ACM, Mesa Capitular, 2743
35 ACM, Mesa Capitular, 2744, fol 2-16v
36 ACM, Mesa Capitular, 2745, fol 2-16v
37 ACM, Mesa Capitular, 2728, fol 2-15
38 ACM, Mesa Capitular, 2729, fol 2-15
39 ACM, Mesa Capitular, 2730, fol 2-16v
40 ACM, Mesa Capitular, 2737, fol 2-13v
41 ACM, Mesa Capitular, 2738, fol 2-15v
42 ACM, Mesa Capitular, 2739, fol 2-15
43 ACM, Mesa Capitular, 2743, fol 1-14
44 ACM, Mesa Capitular, 2745, fol 2-16v
45 ACM, Mesa Capitular, 2728, fol 2-16
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46 ACM, Mesa Capitular, 2729, fol 2-15
47 ACM, Mesa Capitular, 2730, fol 2-16v
48 ACM, Mesa Capitular, fol 2-16
49 ACM, Mesa Capitular, 2739, fol 2-7
50 ACM, Mesa Capitular, 2740, fol 2-7
51 ACM, Mesa Capitular, 2741, fol 2-7
52 ACM, Mesa Capitular, 2742, fol 2-7
53 ACM, Mesa Capitular, 2743, fol 1
54 ACM, Mesa Capitular, 2745, fol 2-16
55 ACM, Mesa Capitular, 2728, fol 2-15
56 ACM, Mesa Capitular, 2729, fol 2-15
57 ACM, Mesa Capitular, 2730, fol 2-16
58 ACM, Mesa Capitular, 2731, fol 2-15
59 ACM, Mesa Capitular, 2732, fol 2-15v
60 ACM, Mesa Capitular, 2733, fol 2- 15v
61 ACM, Mesa Capitular, 2734, fol 2-16
62 ACM, Mesa Capitular, 2735, fol 2-16
63 ACM, Mesa Capitular, 2736, fol 2-14v
64 ACM, Mesa Capitular, 2737, fol 2-14v
65 ACM, Mesa Capitular, 2738, fol 2-16v
66 ACM, Mesa Capitular, 2739, fol 2-16
67 ACM, Mesa Capitular, 2740, fol 2- 16v
68 ACM, Mesa Capitular, 2741, fol 2-16
69 ACM, Mesa Capitular, 2742, fol 1-15
70 ACM, Mesa Capitular, 2743, fol 1-15
71 ACM, Mesa Capitular, 2744, fol 2-16v
72 ACM, Mesa Capitular, 2745, fol 2-16v
73 ACM ,Mesa Capitular, 2728, fol 2-15
74 ACM, Mesa Capitular, 2729, fol 2-15
75 ACM, Mesa Capitular, 2730, fol 2-16
76 ACM, Mesa Capitular, 2731, fol 2-15
77 ACM, Mesa Capitular, 2732, fol 2-15v
78 ACM, Mesa Capitular, 2733, fol 2-15v
79 ACM, Mesa Capitular, 2734, fol 2-16
80 ACM, Mesa Capitular, 2735, fol 2-16
81 ACM, Mesa Capitular 2736, fol 2-14v, 30-31v, 32-33
82 ACM, Mesa Capitular, 2737, fol 2-15, 17, 21-25
83 ACM, Mesa Capitular, 2738, fol 2 – 16v, 19, 23-24v, 30-31
84 ACM, Mesa Capitular, 2739, fol 2-16, 18v, 19v-20v, 25, 27-28v, 30
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85 ACM, Mesa Capitular, 2740, fol 2-16v, 24-24v, 27-29, 35v, 37, 41v-42, 
44-45
86 ACM, Mesa Capitular, 2741, fol 2-16, 17v-19, 25v-27
87 ACM, Mesa Capitular, 2742, fol 1-15, 16v-18, 24-25v, 30-30v, 32v-33v, 
35-36 
88 ACM, Mesa Capitular, 2744, fol 2-16v
89 ACM, Mesa Capitular, 2745, fol 2-17v
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UNA MIRADA AL SEGLE
XIX SENCELLER

                                              

 La meva comunicació és una relació de les notícies de Sencelles que van 
ser publicades a Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX 
reunides per D. Juan Llabrés Bernal, a partir de l’any 1801 fins al 1880. 
Després de la seva mort l’any 1975, continuà amb la tasca  D. Juan Pou 
Muntaner, des de l’any 1881 fins al 1900. L’obra té un total de nou toms. En 
el meu cas, però, vaig aconseguir les notícies, gràcies a una edició digital 
editada per la Societat Arqueològica Lul·liana, i a cura de D. Pep Barceló 
Adrover i D. Joan Barceló Frau, de l’any 2012.

 Algunes de les notícies poden fer la impressió de ser poc interessants, 
sense cap importància, però, en realitat ens donen una informació molt 
valuosa del dia a dia de la nostra vila: morts, desgràcies, alegries... És un 
mirall molt detallat d’un segle convuls. Guerres, pestes, sequeres, fams, 
una pobresa espantosa, i adesiara qualque alegria.

 Les notícies, les he reproduïdes exactament com les publicades. He 
pensat que era molt millor conservar “l’esperit” de la publicació. Falta 
d’accents, punts, punts i comes,... Ja sabem que les normes d’ortografia no 
són estàtiques, van canviant al llarg del temps. El que tampoc he norma-
litzat són els noms dels pobles, tots ells estan castellanitzats, (per decret). 
Tampoc he canviat l’idioma, més que res, com ja he dit, per seguir fidel-
ment l’esperit de l’original. 

TOM I

AÑO 1801

Desembre, 21. Muy Ilustre Cabildo Eclesiástico.- Ilustrísimo y Reverendí-
simo Sr. Obispo don Bernardo Nadal y Crespí en el Palau.
Señores Rectores y Vicarios  in capite: 
Parróquias foráneas:...
 Señores Rectores:... Sancellas, don Gabriel Bestard;...
 Vicarios in capite:... Sancellas don Francisco Grau.”  (Joaquín Mª Bover)
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AÑO 1804

Desembre, 5.  “En el mes de diciembre tuvo nuestro Capitán General aviso 
del de Barcelona y Gobernador de Menorca de que las escuadras y buques 
ingleses apresaban los nuestros y bloqueaban el puerto de Barcelona…

 Dio parte a la Corte y se le contestó que se pusiese en estado de defensa y 
obrase todo lo que le pareciere util para la seguridad de la isla. Tuvo varios 
consejos de generales…

 Acordaron también en poner en pié el Regimiento de Milicias…
Se mandó a los bayles hiciesen un escrutinio riguroso del trigo que se ha-
llaba en su distrito…
Se mandaron tapiar las puertas de Jesús, Pintada, Calatrava y Portella…” 
--- �También dispuso la Junta de generales se formasen las Milicias Ur-
banas, dos mil en la capital i seis mil forenses, y se arreglo en el modo 
siguiente: 
Milicias Urbanas de Palma. … 
Milicias  Urbanas Forenses. --- Comandantes de todo el cuerpo, …  Co-
mandante de la división que componen las villas de Lluchmayor…  San-
cellas… --- El teniente coronel don José Zanglada de Togores; 2º, don José 
Troncoso…”    --(José Desbrull  y Arenós).

AÑO 1805

Agosto, 27.  “Murió el doctor en ambos derechos D. Jerónimo Nadal, rela-
tor de la Real Audiencia, y al dia siguiente el cirujano D. Juan Amengual 
de  Sancellas”.
Noviembre, 7.  “Ha venido una Real orden para imponer un derecho al 
vino de 2 dobleros por cuarta, que son 9 por cuartón, y como es  un dere-
cho tan cargado y sobre un fruto tan costoso en su cultivo, que tiene que 
pagar el diezmo”.   -- (José Desbrull y Boil de Arenós)
Noviembre, 7. “También vino otra Real cédula en que se impone diezmo 
sobre todos los frutos, verduras, frutas y animales de toda clase, de los que 
hasta ahora no lo han pagado, contribución que minora mucho el valor 
de los frutos y que perjudicará mucho la agricultura”. –(José Desbrull).
Noviembre, 7. “…pues no atendiéndose a la primera Real cédula que pre-
viene se pague del consumo puso a cada villa una contribución  mal arre-
glada; de esto resultó muchas quejas…”  --(José Desbrull).
Noviembre, 7. “Elevaron a S.M. una enérgica esposición (sic) en agravio 
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de la exacción las villas de Binisalem, Santa Maria, Manacor, Felanitx, 
Sancellas,… ante los perjuicios que se les irrogaron, como en general a la 
isla entera. La representación se remitió convenientemente documentada 
con testimonios irrefutables.

 La diferencia y el excedente comparad(sic) se absorbieron enteramente 
por el nuevo tributo, originando un déficit de riqueza que influyó en el me-
noscabo y reducción de la población: … Petra, Campos, San Juan y Sance-
llas iban en progresión ascendente en habitantes, y con el nuevo impuesto 
fué bajando el censo considerablemente.”.  –(Diario Constitucional)

AÑO 1806

Enero, 5. “Vino la Real resolución sobre la presentación que hicieron va-
rios pueblos sobre la contribución del vino i consistió que el Intendente 
exigiese de la parte forense las 63.000 libras 18 sueldos y variase  la cuota 
de cada pueblo como le pareciese y fuese justo, y por lo que respeta a la 
Ciudad se cobrase a la introducción en las puertas”. –(Diario Constitu-
cional).

AÑO 1813

Marzo, 31. “Después de la publicación de la Constitución y con arreglo a 
ella se crearon los siguientes Ayuntamientos: Bañalbufar, Bújer, Capdepe-
ra, Costitx, Establiments, Fornalutx, Llorito, Lloseta, Llubí, María, Santa 
Eugenia y Son Servera”. –(José Climent).

 El 4 de maig de 1814 Fernando VII va abolir la Constitució, promulgada 
per Las Cortes Generales de l’any 1812. El 14 de setembre ordenà: �por 
punto general se restablezcan los ayuntamientos en los pueblos donde los 
había en el año 1808, en la planta y forma” Costitx tornà a pertànyer  a 
Sencelles. 

TOM II

AÑO 1822

Noviembre, 22.  Relación de: cupo de hombres que deb(sic) dar cada pue-
blo  de las Islas Baleares de los 554 que les ha cabido para el reemplazo 
extraordinario del Ejército permanente en este año, según decreto de las 
cortes de 22 octubre último: Mallorca: … Sancellas, 6…
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AÑO 1826

Julio, 8.  Voluntarios Realistas. El Sr. Capitán General de este Ejército 
y Reino hace una distribución por cantones de los batallones y tercios. 
Voluntarios Realistas de esta isla para que en cualquier evento imprevisto 
pudieran obrar con acierto , teniendo entre sí una intensa relación y reu-
nirse con facilidad en pocos momentos…
--Señala como centro del primer Canton…
--Como centro del segundo, la villa de Sóller que comprende las de Vallde-
mosa, Deyá, Buñola, Alaró, Binisalem, Inca, Selva y Sancellas…
Setiembre, 13.  “Murió sin familia alguna en el hospital general el escul-
tor Miguel(sic) Llabrés, natural de Sancellas e hijo de unos pobres labra-
dores llamados Jaime y Lucia. A los 13 años pasó a Palma para acomo-
darse o aprender algún arte, escogiendo la escultura, bajo la dirección del 
maestro Pedro Juan Obrador. (Pronto dio a conocer Llabrés su ingenio y 
aplicación, buen gusto en los originales que se propuso para modelar y los 
conocimientos en las artes accesorias a la escultura. Hemos visto –aña-
de Furió- la pieza que presentó para su examen al Colegio de pintores y 
escultores de esta ciudad, que es un bajo relieve de boj, una matrona que 
representa la escultura, obra muy bien acabada y que le mereció muchos 
elogios por parte de los examinadores). Posee en el día (1839) esta pieza 
Bernardo Matas, su discípulo en el arte. Antonio Llabrés vivió muchos 
años y de consiguiente pudo trabajar muchas obras. Sólo referimos las 
más principales: Artá. Iglesia parroquial, grupo de la Santísima Trinidad. 
– Biniali. San Cristóbal del retablo principal.—Bújer. San Pedro Apóstol 
revestido de pontifical y sentado en su silla, para el retablo miayor(sic) 
de la iglesia. –Felanitx. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, para 
su capilla. –Manacor. Estatua de San Jorge, de la iglesia parroquial. –
Muro. Iglesia parroquial estatua yacente sobre un sepulcro. –Palma. El 
Sagrario que estaba a espaldas del altar mayor de la demolida iglesia  de 
Dominicos; iglesia de la Merced, el San Pedro Nolasco del altar mayor y 
la estatua de la Beata Mariana; Mínimos, figuras de San Francisco y del 
Señor dentro del sepulcro, que llevaban los frailes en sus procesiones. –
Randa. Retablo mayor de la ermita de San Honorato. –Santa Mnria(sic). 
Parroquia, estatua  de Nuestra Señora del Rosario y de la Beata Catalina 
Tomás; iglesia de los Mínimos, estatua del Beato Gaspar de Bono y del 
Beato Nicolás de Longobardi para sus respectivas capillas. –Sancellas. 
Estatuas de San Pedro, Nuestra Señora del Rosario y de la Concepción, en 
la  iglesia parroquial.



103 

AÑO 1827

Junio, 6.  Haciendo un hoyo para plantar una higuera en la villa de Sance-
llas, en una heredad propia del Conde de Santa María de Formiguera, fué 
hallado un grande pelotón como avernisado de tierra petrificada; habien-
do advertido que dentro sonaba o había cosa que se meneaba, fue arreba-
tado con fuerza y se hizo pedazos y dentro estuvo lleno de monedas árabes 
de plata cuya cantidad casi llegaba a un almud, unas mayores que otras, 
algunas redondas, otras cuadradas con sus caracteres muy bien señalados. 
Francisco Llabrés, vecino de dicha villa a quien tengo encargado(sic) me 
recoja semejantes antigüedades que se hallen, solo pudo recoger cuatro y 
me las trajo, las que finalmente examinadas tienen esta figura”… .—(Joa-
quín Mª Bover)
Octubre, 14. “A las 7 de la maña experimentó toda la isla un espantoeo(sic) 
templor(sic) de tierra por espacio de 3’ 2’’; se vieron temblar los mas enor-
mes edificios pero con  particularidad se notó ell(sic) la parte  forense San-
ta María, Binisalem, Sancellas, San Juan, Montuiri i otros… (J.Mª Bover, 
Gabriel Nadal y Huguet. Antonio Morey Sacarés).

AÑO 1829 

Diciembre, 39(sic).  Murió en Sancellas el Iltre. Sr. D. Pedro José Molinas, 
canónigo. Fue capellán del Consulado de España en Argel y consta que 
en junio de 1794 llegó al puerto de Palma mandando la polacrn(sic) La 
Virgen María con 6.400 medidas de trigo quitado a los franceses. En 1797 
se le designó para la canongía de Mallorca vacante por promoción del Dr. 
Antonio Villa y Camps al nuevo obispado de Menorca.

AÑO 1831 

Octubre, 1.  “A las 7 y cuarto de la noche murió en esta ciudad de acci-
dente apoplético el M.I.S.D. José Zanglana de Togores. Net y Rosiñol ca-
ballero de la orden Militai(sic) de Montesa, IX Conde de Ayamans, Barón 
y Señor de … Biniali, Biniferrí y Castillo de Amós con jurisdicción civil y 
criminal mero y mixto imperio y horca y cuchillo”… (J.Mª Bover)
AÑO 1837 

Diciembre, 19. Se deslindaron los términos de los municipios de Binisalem 
y Sancellas.
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AÑO 1838 

Octubre, 6.  Murió el Dr. D. Bartolomé Llabrés y Amengual, pbro. Y cura 
párroco de Sancellas. Había sido rector del colegio de la Sapiencia y pá-
rroco de Campanet. 

TOM III

AÑO 1842

Octubre, 9, 10, 11.  “Fue tal el aguacero del día 11 de octubre que hizo 
muchísimos daños en Selva, Manacor e Inca… 
Una curia(sic) con el niño nadó desde Sancellas hasta Llubí en donde  le 
recogieron sin daño alguno”…   (Jaime Conrado y Berard).

AÑO 1843

Marzo, 2.  Murió el párroco de Andraitx Dr. D. Rafael Cabot y Coll, na-
tural de Sancellas.
Julio, 15.  “Boletín Oficial de la Junta Suprema de Salvación de Baleares- 
Núm.3… Quedan nombrados ayudantes de la Junta el…
La Junta ha visto coii(sic) satisfacción los oficios que le han dirigido los 
alcaldes y Ayuntamientos constitucionales de… Sancellas con su Milicia 
nacional,… en que participan haberse verificado el pronunciamiento en sus 
respectivos pueblos con el mayor entusiasmo y alegría. – Palma, 15 de julio 
de 1843. – Presidente, El Marqués de la Unión de Cuba. – Nicolás Ripoll, 
vocal secretario.”

AÑO 1846

Junio, 29. Murió en Sancellas D. Matías Cirer y Verd, farmacéutico.
L’any 1846 es va distinguir per la gran sequera i esterilitat general en tota 
l’illa.

AÑO 1850

(Marzo, 15,  Rogatives per demanar plugues. Seguia la sequera que ja 
durava  uns anys, en concrect des de l’any 1846, que va ser nefast.)
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AÑO 1853

Agosto, 28.  “Los viñedos de los términos de Pollensa, Binisalem, Consell, 
Santa María, Sancellas, y Santa Margarita estaban casi todos echados a 
perder por una enfermedad que les dio, ya que el año pasado pegó también 
a la viña ; se llamaba “oidium tukeri(sic)” de modo que se pudieron apro-
vechar muy poca uvas”. --
Octubre, 12.  Añadía el Diario que faltaban fondas en Llucmayor, Pollen-
sa, Binisalem, Sancellas y otros muchos pueblos.  –(Diario)
Diciembre, 31.  Pidiéronse para Palma las Hijas de la Caridad, de la casa 
inatriz(sic) fundada en Felanitx por el canónigo Roig. Las había en Mana-
cor, Pollensa, Binisalem y Sancellas.

AÑO 1855

Febrero, 27.  “Murió en Sancellas con gran fama de virtud Sor Francisca 
Ana Cirer. Su muerte según parece fué muy rápida pues aquel mismo día 
había ido a recibir los Santos Sacramentos de la Penitencia. Más tarde le 
dio un ataque que han dicho ser de aplopegía(sic) y murió dentro poco 
tiempo; se tuvo su cadáver tres días sin enterrar y al llevarle al cementerio 
fué muchísima gente para acompañarlo, ardiendo ante el féretro 230 luces. 
Veremos el tiempo que se dice de ella”. –(noticias de Mallorca escrito por 
D. Miguel Bonet y Ferrer).

Consúltese los estudios modernos: Bmé. Molinas, “Sor Francisca Ana Ci-
rer”, (Palma, Tip. Católica Balear, 1900, pág. 4º) y “Breve noticias de Sor 
Francisca Ana Cirer, fundadora del convento de Hijas de la Caridad de 
Sancellas” (Palma, Tip. Cat. De Sanjuan herms. 1904, 24 pág. 4º) “Capi-
tols que presenta es Postulador de sa Causa de Beatificació de sa sirventa 
de Déu, Sor Francisca Ana Cirer i Carbonell, fundadora de ses Monjes de 
la Caritat  de la villa de Sancellas” Palma, Est. De Sanjuan germs.. 1904, 
33 pàg.4º),i B. Oliver, “Sor Francisca Aina dels Dolors. La tia Xiroia de 
Sencelles”, (Palma, Tip. Nueva Balear, 1933, 89 pág.   2 hoj. Con grab. y 
lám. 8º).

Febrero, 28. (detallen any 1853. Sens dubte és una errata). “Por este tiem-
po tenía adquirida gran fama de santidad una monja de Sancellas, de las 
llamadas de la Caridad, de quién contaba el vulgo varios milagros; regu-
larmente siempre se suele aumentar las cosas en boca de la gente pero sin 
embargo sería una muger(sic) muy virtuosa, pues que hubo un periódico 
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que hizo mención de ella. Esta se llamaba Sor Francisca Ana Cirer, y era 
superiora de las dichas hermanas”. –(Noticias de Mallorca escrito por D. 
Miguel Bonet y Ferrer).

Véase Bartolomé Molinas, pbro. Sor Francisca Ana Cirer, fundadora del 
convento de Hijas de la Caridad de Sancellas, Palma de Mca., Tip. Católi-
ca, 1904, 23 pág., 8º). y Breve noticia de Sor Francisca Ana Cirer, funda-
dora del convento de Hijas de la Caridad de Sancellas, Palma de Mca., Tip. 
Católica, 1904, 23 pág., 8º).

AÑO 1856

Agosto, 31. En la iglesia de Santa Margarita se bendijo una imagen de la 
Purísima Concepción, que acababa de aer(sic) renovada por el escultor D. 
Juan Pascual. Celebró la ceremonia el canónigo D. Pedro José Capó, ayu-
dado por los vicarios de María y de Sancellas, siendo padrinos el Conde 
de Santa María de Formiguera y D”(sic) María Margarita Nebot. Asistió 
la música llegada de Sineu.

AÑO 1858

Febrero, 21.  De Real orden quedó erigido el lagar(sic) de Costitx en pue-
blo independiente de Sancellas, con Ayuntamiento propio.

AÑO 1860 

Septiembre, 30.  La Exposición Agrícola, Industrial y de Bellas Artes, fué 
organizado por el Gobernador de acuerdo con la Diputación Provincial, 
Junta de Agricultura, y de Sociedad Económica de Amigos del País, cons-
tituyendo un verdadero éxito superando en mucho a las anteriores. El Go-
bierno ayudó con 10.000 reales de vellón para premios.
Medallas de oro.- …
Medallas de plata.  …
Medallas de cobre…., D. Martín Mayol (Sancellas), siete variedades de 
almendras;… D. Martín Mayol (Sancellas)  pasas; …

TOMO IV
AÑO 1861

Julio, 17. Murió en Sancellas, su patria, el pbro. D. Guillermo Aloy, cape-
llán del lazareto de Mahon.
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AÑO 1865

Abril, 12.  Regaló a la iglesia de Sancellas el Rvo. D. Francisco Rayó 
pbro., un cortinaje de damasco carmesí, cuyo coste no bajaría de 13.000 
reales y cuya costura y labor hicieron muchas jóvenes del pueblo. 
Agosto, 14.  Tres hermanos de Biniamar que iban a Sancellas en un ca-
rretón encontraron a unos hombres en el camino que les manifestaron sus 
deseos de subir al carruaje. Opusiéronse estos y de las palabras pasaron a 
los hechos entamblándose una riña de la que resultaron  dos heridos, uno 
de ellos grave.
Diciembre, 5.  ---El cólera en los pueblos. --- Pollensa.--- … Murieron 
del cólera 21 personas, 16 hombres y 5 mujeres, entre ellos el notario D. 
Gabriel Llabrés, natural de Sancellas.

AÑO 1867 

Junio, 30.  Entre los galardonados en la Exposición Universal de París, 
figuraban con medallas de bronce…
Al certamen habían acudido también los siguientes expositores de la pro-
vincia:…  D. Martín Mayol almendras, algarrobos, y trigo candeal).

TOMO V

AÑO 1871

Julio, 10.  Empezó a regir el sistema métrico decimal, aboliéndose las me-
didas antiguas lineales, ponderales, áridas, de aceite, vino, aguardiente, 
leche, etc. propias de las islas. El gobernador Sr. Anderius y el alcalde de 
Palma Sr. Manera, publicaron sendas circulares sobre el particular.
Diciembre, 6,7,8,9.   Elecciones de concejales según la nueva Ley Munici-
pal que debía entrar en vigor en el momento de su posesión:…
Diciembre, 10.  A pesar de las desavenencias habidas en el partido triunfó 
la candidatura republicana en todos los colegios:…  Además de la gran 
mayoría republicana que tuvo Palma triunfó el partido en todas las islas. 
Era de esperar: los monárquicos se retrajeron y sólo ganaron en Sance-
llas… (Juan Roca y Vinent. Anónimo)



108 

AÑO 1872

Febrero, 21.  Murió en Sancellas, su patria, el párroco Rdo. Juan Molinas, 
que participó en la fundación del convento y fué director espiritual de la 
Ven. Francisca Ana Cirer.

AÑO 1873

Gener, 31.  “Epizotia(sic) en los cerdos en toda la isla. Ni una sencilla 
mirada ni una disposición sanitaria. Indiferentismo por corporaciones y 
autoridades.  (Anónimo)  (No parla de Sencelles, però sens dubta també 
la va afectar)

AÑO 1877

Septiembre, 6.  En la exposición Vinícola de Madrid fueron premiados con 
diversas medallas de afinación, de perfección y de mención los siguientes 
expositores de esta provincia:   … Sansellas(sic) D. Jaime Castell.

AÑO 1878

Febrero, 18.  En Sancellas Catalina Gual y Melis, natural de Inca, fué 
asesinada por su marido Jerónimo Mut y Mir, de 79 años.
Noviembre 30.  En una relación de bajas  tenidas por el 2º Batallón del 
1º Regimiento de Infantería de Marina, que insertó la Gaceta de Madrid, 
aparecen numerosos soldados mallorquines, de Santañy(sic), Manacor, 
Capdepera, Palma, Felanitx, Moscari, La Puebla, Sancellas, etc. falleci-
dos en la isla de Cuba la mayoría de ellos de enfermedades casi todos, y 
en años anteriores.
Diciembre, 17.   Fue conducido al presídio de esta capital condenado a 
cadena perpetua un hombre de Sancellas, de más de 80 años, que 8 meses 
antes había asesinado a su esposa.

AÑO 1879 

Agosto, 16.  Asonada en Sancellas por haber prohibido el Alcalde los bai-
les y las carreras del día de San Roque. La muchedumbre apedreó la casa 
Ayuntamiento y a la Guardia Civil, que hubo de hacer fuego para disolver  
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los revoltosos. Se hicieron algunas prisiones y desde Palma pasó a aquella 
villa fuerza montada de aquel cuerpo.
Diciembre, 28.  Murió D. Joaquín Rosselló y Pujol, notario de la villa de 
Sancellas, de 45 años. víctima de una larga enfermedad (Santa Eulalia). Su 
esposa Dª Josefa Ramis de Ayreflor y Alemany.

TOMO VI

AÑO 1883

Junio, 29.  En la aldea de Biniali las religiosas Franciscanas, Hijas de la 
Misericordia, fundaron un convento, que tuvo par(sic) titular a la Virgen 
del Carmen. Fueron sus fundadoras Sor Pacífica Mercadal, Sor Carmen  
Sastre, y Sor Catalina de Sena Munar.  Dichas religiosas fueron recibidas 
a la entrada del pueblo y en solemne comitiva se dirigieron al templo pa-
rroquial y de allí al convento ubicado en la calle Fiol.
Julio, 20.  Real Decreto en virtud del cual se incluyen en el Plan General 
de carreteras del Estado, en la isla de Mallorca, una que partiendo de Si-
neu y pasando por la estación de San Juan, Montuiri, Porreras y Campos, 
termine en los baños de San Juan de Campos; otro que partiendo de Artá 
termine en Santa Margarita, y un ramal que partiendo de la estación de 
Santa Maria y pasando por Sancellas y Pina y termine en Montuiri.

AÑO 1884

Junio 12.  Fuerte granizada en el llano de la isla que causó desperfectos y 
danos(sic) de consideración en Binisalem, Sancellas y Selva.
Octubre, 18.  “Ha fallecido en un predio del término de Sancellas la seño-
rita Doña Maria Ramis de Ayreflor y Sureda”.  (El Isleño)

AÑO 1885

Junio, 18.  Los restos mortales de la religiosa, sierva de Dios, Sor Francis-
ca Ana Cirer y Carbonell, fundadora de la casa de Caridad de Sancellas, 
fallecida el 27 de febrero de 1855, fueron extraídos de su primitiva caja y 
encerrados en una caja de cinc, verificándose el trasiego ante unos pocos 
testigos, en la casa rectoral de Sancellas.
Uno de los albañiles que había tomado parte en el anterior traslado desde 
el cementerio al templo parroquial, se encargó de llevar la nueva caja al 
convento durante la noche, ocultamente. 
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Los restos de Sor Francisca Ana habían vuelto finalmente a la Casa de la 
Caridad, de donde salieron el día primero  de marzo de 1855 con destino 
al cementerio y de allí al templo parroquial el 23 de abril de 1881. Con 
todo amar(sic) y respeto fueron depositados en una urna de mampostería, 
adosada a la pared de la habitación. Varios años después aún no se había 
hecho público el traslado.
Sólo el 29 (era any bixest) de febrero de 1904 pudo realizarse el recono-
cimiento oficial de los restos guardados en el convento. Lo llevó a cabo, 
en representación del obispo D. Pedro J. Campins y Barceló, el vicario 
general D.Antonio Mª Alcover y Sureda, junto con el Rdo. D. Juan Garau, 
fiscal de la Curia Episcopal, D. Mateo Rotger, Vicepostulador de la causa 
de beatificación, unos pocos sacerdotes, médicos y hombres de bién de la 
villa. Una vez examinados los restos por los médicos asistentes al acto, 
fueron colocados de nuevo en la caja de cinc que cerró y selló con el sello 
del obispado D. Antonio Mª Alcover. La caja fué depositada en un nicho 
abierto en una de las paredes de la capilla.

TOMO VII

AÑO 1887

Enero, 11.  En la villa de Sancellas murió el coronel retirado de Infantería 
D. Matías Garau y Cirer
Abril, 24.  Verificó solemne entrada el nuevo párroco de Santa Eulalia 
Rdo. D. Sebastián Cerdá. Igualmente los párrocos de Sineu, Sancellas y 
Fornalutx.
Julio, 21.  “En el corto espacio de dos meses han fallecido en el pueblo de 
Sancellas más de sesenta criaturas a consecuencias del sarampión, tenien-
do costernados(sic) a aquellos habitantes los funestos resultados de tan 
terrible enfermedad”. (El Isleño)
Agosto, 15.  Festividad de la Asunción de Nuestra Señora. Fiestas cívi-
co- religiosas en La Puebla, Establiments, Lluchmayor, Sancellas, Alaró, 
Puigpuñent y Valldemosa.

AÑO 1888

Febrero, 1.  En Sancellas murió el Rdo. D. Bartolomé Verd Serra, ecóno-
mo de dicha villa.
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AÑO 1890

Agosto, 9. Las Casas de las Hermanas de la Caridad de Sancellas y Bi-
nisalem se unen en la Congregación de las Hermanas de la Caridad  San 
Vicente de Paul.
Octubre, 19.  Murió en Biniali el Rdo. D. Miguel Salom Comas.

TOMO VIII

AÑO 1891

Setiembre, 2.  Se colocó en la ventana del Alcalde de Sancellas un cartu-
cho de dinamita que estalló con gran estrépito, causando rotura de cris-
tales.

AÑO 1892

Abril, 5.  “Por la Dirección General de Obras Públicas se ha desestimado 
la instancia  promovida por los Alcaldes de Alaró, Binisalem y Sancellas, 
solicitando la inclusión en el plan general de carreteras del Estado de una 
que enlaza dichos pueblos”.

AÑO 1893

Setiembre, 16. Murió en Sancellas el Rdo. D. Antonio Molinas y Amen-
gual.

AÑO 1894

Mayo, 24.  En la parroquial iglesia de la villa de  Sancellas fue bendecida 
una cruz de plata, labrada por el platero Gaspar Fuster, legado del difunto 
sacerdote D. Antonio Molinas.
Junio, 10.  En el Santuario de Nuestra Señora de Gracia, del término de 
Lluchmayor, celebraron una jornada mariana los Congregantes Marianos 
de Sancellas y Biniali, en número de unos 160.

AÑO 1895

Noviembre, 6.  “En el vapor correo de esta mañana ha llegado de Barce-
lona nuestro paisano D. Jaime Arrom Bibiloni, natural de Sancellas, que 
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acaba de obtener en aquella universidad el título de licenciado en Medi-
cina y Cirugía”.

TOMO IX

AÑO 1896

Junio, 28.  Bendición del nuevo convento de las religiosas franciscanas 
Hijas de la Misericordia en Biniali, construido en terreno cedido en 1893 
por Jaime Mairata. Asistió al acto el visitador Rdo. Antonio Mª  Massanet 
Verd, quién verificó la bendición. Fueron padrinos D. Bartolomé Mairata 
Horrach y Dña. Francisca Amengual. Se bendijo también una nueva capi-
lla, un retablo obsequio de Sor Pacífica Mercadal, una imagen de la Inma-
culada Concepción y otra de San Francisco de Asís, obsequio esta última 
de Dña, Francisca Mercadal García. Fueron padrinos, de la imagen de la 
Inmaculada los hermanos Antonio y Francisca Mairata y de la imagen de 
San Francisco de Asís Bartolomé Mairata y Francisca Amengual García.

AÑO 1897

Marzo, 19.  En el colegio de las hermanas Franciscanas, Hijas de la Mi-
sericordia, de Biniali, fueron bendecidas tres imágenes. Una de San José, 
padrinos José Amengual y Josefina Ramis de Ayreflor: otra del arcángel 
San Gabriel, padrinos Gabriel Mairata y  Jerónima Sastre; otra de Santa 
Clara, padrinos Miguel Ramis de Ayreflor y Antonio Fiol, de Son Rayó.
Julio, 3.  A bordo del vapor correo de Barcelona, llegaron procedentes de 
Cuba los soldados heridos o enfermos, Pedro Seguí Capó, de Sancellas…
Setiembre, 11.  A bordo del vapor correo de Barcelona llegaron los si-
guientes soldados enfermos o heridos, procedentes de Ultramar: … Juan 
Ferrer Serra, de Biniali.

AÑO 1898

Abril, 17.  Murió en la villa de Sancellas el Rdo. D. Juan Arrom Bibiloni.

Abril, 21.  Quedà declarada la guerra entre Espanya i els Estats Units, esde-
veniment que va repercutir en la pèrdua de vides humanes d’homes joves, 
tant a Sencelles com a la resta de les Balears. 

Junio, 6.  A los 66 años de edad murió el Rdo. Rafael Aloy Gomila, coad-
jutor de la parróquia de Sancellas.
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Octubre, 5.  A bordo del vapor correo de Barcelona llegaron los siguientes 
soldados repatriados del ejército de Cuba: … Juan Nicolau Bibiloni, de 
Biniali; …
Octubre, 7.  El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publica una 
relación de soldados fallecidos en la campaña de Cuba, entre ellos figuran 
los mallorquines: … Jaime Ferrer Pocoví, de Sancellas.
Octubre, 8.  A bordo del vapor correo de Barcelona llegaron los siguientes 
repatriados del ejército de Cuba: … Jorge Sans Oliver, de Sancellas.
Octubre, 11 y 12.  En el Boletín del Ministerio de la Guerra de las fechas 
indicadas, se publica la siguiente relación de soldados naturales de Ba-
leares fallecidos en la campaña de Cuba: …;Lorenzo Arrom Llabrés, de 
Sancellas; … Teodoro Ferrer Amengual, de Biniali…
Noviembre, 9.  Procedentes de Barcelona llegaron los siguientes repatria-
dos de la Guardia Civil que prestaban sus servicios en Puerto Rico: …;An-
tonio Oliver Bernat de Sancellas; …; Pablo Vert Villalonga, de Sancellas…
Diciembre, 1.  A bordo del vapor correo de Valencia llegaron los siguien-
tes repatriados del ejército de Cuba:… ; José Genestra Llabrés, de San-
cellas…
Diciembre, 9.  A Bordo del vapor correo de Valencia llegaron a Palma 
los repatriados del ejército de Cuba del arma de Infantería: … ; Antonio 
Llabrés Oliver, de Sancellas…

El 10 de desembre Espanya i els Estats Units firmaren el tractat de pau. 
Espanya va cedir al guanyador les illes de Cuba i Puerto Rico en les Anti-
llas, així com les illes Filipines i l’illa de Guan en l’l’arxipièlag de les illes 
Marianes.

Diciembre, 12.  Procedentes del ejército de Cuba llegaron los soldados: …  
Antonio Vallés Llabrés, de Sancellas…
Diciembre, 17.  Procedentes de Barcelona llegaron los siguientes repa-
triados del ejército de Cuba: … ; Antonio Oliver Mut, de Sancellas; … 
Jaime Ferrer Gelabert, de Biniali;…
Diciembre, 31.  A bordo del vapor Baleares, correo de Barcelona, llegaron 
a Palma 217 repatriados que pertenecieron al Batallón Provisional de Ba-
leares que el  22 de noviembre de 1895 embarcaron con destino a la Haba-
na a borde del vapor trasatlántico San Ignacio de Loyola. Relacionamos a 
continuación los mallorquines que llegaron en esta expedición:
Cabos: … Antonio Ferragut Munar, de Sancellas; … 
Soldados: … Miguel Ferragut Bibiloni, de Sancellas;… Antonio Cirer 
Capó, de Sancellas…
Otros repatriados sin que conste la procedencia de origen.
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AÑO 1899

Enero, 5.  Procedentes de Barcelona llegaron los siguientes repatriados 
del ejército de Ultramar:… Juan Oliver, de Sancellas…
Enero, 9.  En la parroquia de la villa de Sancellas se celebró un funeral en 
sufragio de los caídos en las campañas de Ultramar.
Enero, 14.  A bordo del vapor correo de Valencia llegaron los siguientes 
repatriados del ejército de Cuba: … Bartolomé Ramis Sans, de Sancellas…
Enero, 25.  A bordo del vapor correo de Barcelona llegaron los siguientes 
repatriados del ejército de Cuba: del arma de Artillería… Cristóbal Ramis 
Fiol, de Sancellas…
Febrero, 4.  A bordo del vapor correo de Barcelona llegaron los siguientes 
repatriados del ejército de Ultramar: … 
Soldados: … Bartolomé Bennasar Fiol, de Sancellas; …
Febrero, 7.  Procedentes de Antillas llegó a Palma el resto de los solda-
dos que formaron el Batallón provisional de Cuba. Fueron recibidos en el 
puerto por el General Gobernador Militar, jefes, oficiales del ejército y por 
la banda de música del regimiento de infantería.
Sargentos: … Bernardino Llabrés de Sancellas.
Febrero, 8.  A bordo del vapor correo de Barcelona llegaron los siguientes 
repatriados del ejército de Cuba: … y los soldados: … Bartolomé Fiol de 
Sancellas.
Febrero, 22.  A bordo del vapor correo de Barcelona llegaron los siguien-
tes repatriados del ejército de Ultramar; soldados… Bartolomé Camps de 
Sancellas.
Febrero, 25.  A bordo del vapor correo de Barcelona llegaron los repatria-
dos del ejército de Ultramar: … Jaime Bibiloni de Sancellas.
Marzo, 10.  A bordo del vapor correo de Valencia llegaron los siguientes 
repatriados del ejército de Ultramar: … y José Felip, éste de Sancellas.
Marzo, 17.  A bordo del vapor correo de Barcelona llegaron los siguientes 
repatriados del ejército de Filipinas: … Sebastián Tomás, de Biniali.
Abril, 15.  Procedentes de Barcelona llegaros 42 artilleros del ejército de 
Filipinas, llegados a la ciudad condal a bordo del trasatlántico “Buenos 
Aires”.  Igualmente llegó a Palma el oficial de marina D. Francisco Pou, 
también destacado en Filipinas.
Los nombres de los repatriados eran: … 
Soldados: … Juan Vicens Rosselló, de Sancellas.
Setiembre, 14.  El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publica las 
siguientes defunciones de tropa ocurridas en el ejército de Cuba: Juan 
Ramis Ferrer, de Sancellas; …
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Octubre, 20.  En el oratorio del Palacio Episcopal se constituyó el tribu-
nal  para incoar la causa de beatificación de Sor Francisca Ana Cirer y 
Carbonell, natural de Sancellas y fundadora de la Casa de las Hermanas 
de  la Caridad de dicha villa. Juraron sus cargos el Juez Delegado, canó-
nigo D. Matías Company, los jueces adjuntos canónigos D. Enrique Reig 
y D. Lorenzo Moyá; el Promotor de la fe canónigo D. José Miralles Sbert; 
Postulador D. Mateo Rotger Pbro. y Notario Rdo. D. Juan Valent. Nuncio 
D. Francisco Fluxá.
Diciembre, 9.  En la villa de Sancellas murió el Rdo. D. Miguel Gamundí 
Llabrés, Notario Eclesiástico.

AÑO 1900

Marzo, 25.  Una verdadera fiesta popular representó para la villa de San-
cellas la visita de dos automóviles que, ocupados por el Marqués de Zayas, 
D. Emilio de la Cuadra, D. José Tous, propietario de la Última Hora, D. 
Guillermo Mateu, D. José Vives y D. Pablo Escribá, llegaron a media ma-
ñana. Fueron recibidos por las autoridades, vecindario y a los  acordes de 
la banda de música aparcaron a las afueras de la villa. Una vez recorridas 
las principales calles se dirigieron a Inca y de allí a Palma.

Des del mes de març fins al mes d’agost, arribada  de repatriats en gran 
quantitat, de les illes de Cuba i Filipines, entre ells, expresoners dels taga-
los. Són una ètnia que vivia i viu a l’illa de Luzón.

Diciembre, 2.  El Gobernador Civil de esta provincia visitó la villa de 
Sancellas, en cuyo Ayuntamiento presidió una sesión de la Corporación 
municipal. Después se dirigió a la parroquial iglesia, recorriendo poste-
riormente todos los edificios públicos.
Diciembre, 19.  “El Ayuntamiento de Sancellas ha acordado poner el nom-
bre de Álvarez Sereix a la calle Nueva de aquella villa, para honrar la 
memoria del actual señor Gobernador de la Provincia” (Diario Político 
de Mallorca).
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CATÀLEG DE CURIOSITATS EN EL
PATRIMONI MENOR DE SENCELLES
                                                                                          

INTRODUCCIÓ

 He volgut il·lustrar la meva presentació amb la fotografia d´un fermador 
de ferro antigament emprat per fermar les bísties i que estava situat bé al 
costat del portal de la casa, bé al de la portassa. Aquesta peça, original 
i amb un disseny curiós, tal com si fos una oronella que duu busques al 
seu niu vol, com a símbol, mostrar el que és la meva petita contribució en 
aquestes I Jornades d´Estudis Locals de Sencelles.

 Tots i cada un dels elements que he anat catalogant són això, petites bus-
ques que totes juntes fan un niu. Per elles totes soles passen desapercebu-
des i en canvi quan les juntam ens mostren tot un patrimoni que és símbol i 
testimoni de la identitat i història d´un poble pagès, orgullós del seu passat.

 

Escopidors, fermadors de pedra, fusta i ferro, creus d´anguila, cantoneres 
de pedra, cassoletes de recollida d´aigua, escales de pedra, petites capelles, 
inscripcions als portals i finestres,….
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 Vull dir en primer lloc que la meva sorpresa ha estat grossa. De cap de 
les maneres pensava que sols dins el casc urbà del poble trobaria tants 
d´elements i en certa manera tan variats. En segon lloc en la majoria de 
situacions l´estat de conservació en general és bo. Crida l´atenció com el 
patrimoni que des de temps immemorial ha anat passant de generació en 
generació, pareixia que estava condemnat a desaparèixer. Idò, tot i que les 
pèrdues segur que han estat nombroses, encara queden elements que criden 
l´atenció.

 Superada l´etapa negra de destrucció dels elements arquitectònics que 
recordaven el món d´on venim destaca l´interés, en els darrers anys, per 
conservar aquest patrimoni menor que és part important del nostre llegat 
cultural i de la nostra identitat.

 Dins el catàleg que a continuació desenvoluparé vull fer una sèrie 
d´observacions. 
 En primer lloc dir que no és exhaustiu. He intentat fixar-me i recollir els 
elements més significatius i que siguin patrimoni menor, és a dir, elements 
accesoris i que per si mateixos no són element patrimonial de pes.

 En segon lloc hi ha elements que tot i encaixar en qualque categoria 
de les quals he recollit en la meva modesta opinió o bé són moderns o bé 
el seu nivell de deteriorament entenc que no fan possible ser inclosos en 
aquest catàleg.

 En tercer lloc el criteri he pensat fer- lo per carrers. Una opció era fer 
categories i agrupar els distints elements, però crec que si qualcú s´anima 
a fer una volta i veure elements citats serà més fàcil si estan ordenats per 
carrers.
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 Finalment les fotografíes. He agafat les que he considerat més rellevants 
i són mostra dels distints elements que he recollit.

CATÀLEG:

CARRER ANTONI MAURA
 · Número 5 (Can Llabrés): dos escopidors de pedra
 · Número 6 (Can Vidal): una creu a la façana i un ferro per pujar palla i 

gra.
 · Número 11 (Can Puça): creu a l´empit de la finestra.
 · Número 21 (Cas Pastoret): portal doble de pedra viva (portal d´entrada 

i portassa).
 · Número 31 (Can Quaranta): dos escopidors de pedra a la portassa.
 · Número 37: cantonera de pedra amb funció d´escopidor.
 · Número 43 (Ca na Lloca): finestra amb inscripcions amb el nom de Je-

sús i a cada banda es veu una creu de Malta – data 20 d´abril de 1.795-
 · Número 44 (cantó amb Jaume Sard): escopidors de pedra.
 · Número 51 (Can Paloni): portassa amb dos escopidors de pedra.
 · Número 59 (Can Xoi): portal amb medalló amb el nom de Jesús i gra-

vats tres claus de la passió de Crist.
 · Número 72 (Can Maví): inscripció a la finestra dia 16 de març de 1.733; 

portal de pedra viva. La mateixa data es troba a la creu situada ben da-
vant.

 · Voltant la creu també hi ha escopidors.
 · A la portassa de la mateixa casa dins el carrer Antoni Maura dos esco-

pidors de pedra tallats amb la pedra que serveix de portal.
 · Números 71 i 73 (l´Hostal del Comte): una creu d´anguila.

CARRER DE SON PELEA
 · Sense número: portassa de Binifuell de marès amb dos escopidors i dos 

fermadors de pedra a cada costat.

CARRER LLABRÉS MUDOY
 · Portassa de marès de Ca Don Jaume Vicari.
 · Can Manita: dos escopidors de pedra.
 · Números 2 i 4 (Can Quaranta): portals de pedra idèntics amb inscripció 

de l´any 1.851 (any de fundació del Convent de les Germanes de la 
Caritat).

 · Número 8 (Cas Varoler): fermador de pedra i dues cassoletes de test per 
a recollida d´aigua.
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 · Número 15 (ca madò Estrella): portassa amb dos escopidors.
 · Número 14: fermador de pedra.
 · Cap de cantó amb Son Arrom: dos escopidors de pedra.
 · A la portassa de Can Garau (local de la Tercera Edat): escopidor de 

pedra.

CARRER SON ARROM
 · Cap de cantó amb carrer Serra: un escopidor de pedra.

CARRER SERRA
 · Portassa sense número: dos escopidors de pedra i les marques al portal 

per les rodes de carro.
 · Portassa del Quarter: pedra amb funcions d´escopidor.

CARRER RECTOR MOLINAS
 · Número 2  (Can Molinas): creu d´anguila.
 · Número 8 (Can Pou) : finestró amb la creu de sant Antoni (lletra tau).
 · Número 17 (ca na Joana de sa Cometa) : teules pintades.
 · Número 25 (ca madò Paula Capità): recollida d´aigua – cassoleta de 

pedra -
 · Número 27 ( molí de Can Revull): capelleta damunt el portal del molí 

– dins aquestes capelletes hi havia antigament una imatge de santa Bàr-
bara, patrona dels moliners –

 · Sense número (passatge de Can Molinas): escopidors de pedra.
 · Pleta d’en Pelat: un escopidor de pedra.
 · Cantó amb carrer Son Arrom: cantoneres de pedra amb funció 

d´escopidors.
 · Sense número (portassa de Can Just): dos escopidors de pedra.

CARRER CAPITÀ
 · Molí de Can Mascaró: capelleta damunt el portal del molí, igualment 

dedicada a santa Bàrbara.

CARRER ESGLÉSIA
 · Escala del portal major de l´església: dos escopidors amb l´interior buit 

per encaixar-los dins la pedra de l´escala.
 · Número 3 (portassa de sa Vicaria): escopidors de pedra.
 · Número 17 (molí de Cas Ferrerico): escala de pedra del molí i fermador 

de pedra. Petit finestró i element de recollida d´aigues.
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PLAÇA DE LA VILA
 · Número 1 (Can París): creu d´anguila damunt la teulada
 · Cap de cantó (Can Coll): escopidor de pedra.

CARRER RAFAL
 · Número 1 (celler de Can París): portal, finestrons i finestra.
 · Número 7: punt quilomètric de pedra damunt la vorera o voravia.
 · Número 9: escopidors amb el cantó gastat.
 · Cap de cantó amb carrer Rosari: dos escopidors.
 · Número 36 (Can Jordi): fermador de ferro.
 · Número 46: dos escopidors integrats amb la pedra del portal. Portal del 

celler. Inscripció damunt el portal: any 1.780
 · Número 50 (Can Morei): carrera amb pedres de cup.
 · Pontarrons per salvar el desnivell del carrer: números 53 (Can Liento)  

54 (celler de Cas Vicari Aloy); 57 (can Sebastià Pansa): 59 ; 58 (can 
Toni Pou) i 88 Can Pelat.

 · Número 64 (sa posada de Can Garau): balcó.
 · Número 69 (Can Llebrassó): punt quilomètric.
 · Número 72 (Cas Murer): portal i finestra amb data de 1.702. Al cap de 

cantó escopidor aprofitant la pedra cantonera de la casa.
 · Sense número (carreró de Can Llarg): portassa amb dos escopidors.
 · Número 80 (ca na Francisca Verda): canal dins la paret mestra.
 · Cap de cantó amb carrer Papa: carretó de batre com a  escopidor.
 · Número 95  (Can Pou): fermador de pedra i canal cap a fora.

CARRER CONSTITUCIÓ 
 · Portassa de Can Legori: dos escopidors de pedra, un d´ells tot d´una 

peça amb la pedra de la portassa.

CARRER JAUME SARD
 · Número 5 (posada de Son Jordà): restes de teules pintades a la canal. A 

la portassa escopidor de pedra.

CARRER ROSARI
 · Número 1 (Can Vicens) : frontis esgrafiat (restaurat).
 · Número 2  (portassa de Can Vicens): restes de teules pintades (es veu 

l´aumagre) i un finestró molt curiós per la seva forma molt estreta.
 · Número 7 (Can Legori): finestró amb la data de l´any 1.600?. Finestró 

ubicat molt baix per ventilar el celler al soterrani.
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 · Número 17 (Can Bosch): finestró igualment a la part baixa de la casa 
per ventilar el celler al soterrani.

 · Número 22 (Can Pica): cassoleta de recollida de pluvials.

CARRER BONS AIRES
 · Número 9 (Can Revull): portal amb marques per les rodes de carro.
 · Número 13 (fusteria de Can Mascaró): fermador de pedra.
 · Número 24 (Can Revull): escopidors i fermadors de ferro.
 · Número 31 (fusteria Can Liento): finestra.
 · Número 39 cap de cantó amb Jaume Sard: escopidor de pedra.
 · Número 44 (Can Merris): fita de Son Pou damunt la voravia i fermador 

de ferro.

CARRER SOR FRANCINAINA CIRER
 · Número 8: fita quilomètrica de pedra damunt la voraria.
 · Número 14: escopidor de pedra.
 · Número 16: cap de cantó de pedra vista.
 · Números 18 i 20 (Can Tomàs i Can Picarol): escalons i portal de pedra 

viva.
 · Número 34 (Can Bruno): finestró per al celler.
 · Número 35 (Can Tano): ferro a la part d´alt de la façana per pujar gra.
 · Número 41 (Can Peradinca): anella de ferro per fermar.
 · Número 46 (Son Mansena): portal de pedra amb placa amb el nom de 

Jesús i data de 1.726. A dalt del portal corriola.
 · Cap de cantó amb Glossador Cartutxo: escopidor de pedra.
 · Número 76 (Can Betlem): escopidors i pedra de portassa amb les mar-

ques per les rodes de carro.
 · Número 78 (Can Garrover): ferros al costat de la portassa.
 · Número 89 (Biniaumara): dos ferros al costat del portal.
 · Número 82: fita quilomètrica.
 · Número 84 (Cas Varoler): recollida de pluvials – cassoleta-
 · Número 86 (Can Tano): escala d´accés a la casa i ferro per fermar.

CARRER CARITAT
 · Portassa de Cas Metge: escopidor d´una peça i pedra de fermar
 · Idem segona portassa de Cas Metge: dos escopidors d´una peça amb la 

pedra de la portassa.
 · Portassa de la serradora: dos escopidors de pedra i recollida de pluvials.
 · Portassa de Son Prim: dos carretons de batre com a escopidors.
 · Can Guixa: finestra i canal.
 · Cantó amb carrer Pau: escopidor de pedra aprofitant pedra cantonera.
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CARRER GENERAL
 · Número 2 (ca na Bel Viquet): petit finestró amb ferro.
 · Molí de Can Picapebre: escala de pedra i fermador de pedra.

CARRER ESPERANÇA
 · Número 2: fermador de pedra a la façana.

CARRER MOLINS
 · Número 3: escala de pedra al molí de Can Sinto.
 · Molí de Ca n’Estela: recollida d´aigua a l’aljub.
 · Número 4: carretó de batre com a escopidor.
 · Número 7: pedra de fermar a la façana.
 · Número 11 (ca madò Frares): ferros de fermar.
 · Passatge de Can Caló: portal de portassa de marès amb ferro de fermar.

CARRER GALL
 · Número 5: finestró i finestra. Portal amb una creu.
 · Número 6: finestra amb data 1.659 i una creu.
 · Número 10 (Cas Jaitit): finestra amb data.
 · Número 14 (Son Calussa): recollida de pluvials.
 · Número 16 (Turixant): finestró.
 · Número 18 (ca l´amo en Josep París): finestra.
 · Número 55 (Can Puig): portassa amb travesser de fusta (alzina o olive-

ra) i canal de teula vista.

CARRER RAMON LLULL
 · Cantó amb Son Verd: carretó de batre com a escopidor.
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LA PARTICIPACIÓ SENCELLERA
A L’EXPOSICIÓ VINÍCOLA DE 1877

 L’any 1877 va tenir lloc a Madrid l’anomenada Exposición Vinícola Na-
cional. S’inaugurà dia 1 d’abril i va ser clausurada dia 30 de juny. El seu 
objectiu, segons constava a l’article 3 del Reial Decret1 que la va regular 
era: 
 “Conocer las clases de mostos, madres, vinazas, heces, posos y caldos 
que se forman y extraen de los productos de la agricultura española, las 
bebidas que de ellos se fabrican, los procedimientos que se usan para la 
elaboración y conservación de los vinos y demás productos que de ellos se 
derivan, y los aparatos, instrumentos, herramientas, utensilios y materias 
naturales y químicas de todo género que para ello se emplean.

 Estudiar por medio de la cata y los análisis químicos los diversos ele-
mentos de que se componen las bebidas que se exhiban, y la fuerza alcohó-
lica que tengan.

 Formar el nomenclátor, la estadística y el plano de esa producción, con 
todas las clasificaciones y pormenores posibles, y el libro donde haya de 
publicarse el resultado de los trabajos, en el cual deberá hacerse constar 
cuantas noticias sean convenientes acerca de la esencialidad y forma de los 
productos, a fin de que puedan ser conocidos y útiles a la producción y al 
tráfico vinícola, tanto dentro como fuera de España”.

 Des de 1875 tornaven a regnar a Espanya la dinastia dels Borbons de la 
mà del rei Alfons XII i aquests primers anys es caracteritzaran per l’impuls 
que es volgué donar a l’economia i bona mostra és aquest esdeveniment 
que tenia un clar vessant propagandístic però també a la vegada un altre de 
comercial.

 L’exposició va ser organitzada en cinc seccions. La primera era per al 
most, vins, vinagres, alcohols, licors, sidres i cerveses. La segona sobre 
maquinària i eines. La tercera sobre conserves vegetals. La quarta sobre 

1  Gaceta de Madrid. Any CCXV. Número 260. Tom III. Pàgina 765. 16 de setembre de 1876
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mapes, estudis, llibres, etc. I la cinquena, per a la resta no prevista a les 
àrees anteriors. Es va fer a Madrid, a uns terrenys de 10.300 m2, a la zona 
situada entre els carrers Almagro, Cisne, Jenner i Fortuny, molt a prop de 
La Castellana.

 A l’esdeveniment, a la secció primera, s’hi presentaren 847 classes de 
vins, aiguardents, vinagres i d’altres begudes relacionades representants 
de totes les regions espanyoles, incloses Cuba i Puerto Rico. En realitat 
la mostra, el que volia ser, era un aparador de la producció espanyola per 
mostrar a Europa, que tenia en aquell moment una activitat vinícola molt 
danyada pels efectes de la plaga de la fil·loxera ja que el primer focus al 
vell continent havia estat detectat l’any 1863, el potencial que representava 
l’oferta d’aquí per alimentar els mercats exteriors. S’ha de recordar que 
aquesta plaga tardà un temps a arribar als sud d’Europa: en concret a Ma-
llorca no se’n detectà fins al 1891.

 La mostra era molt pràctica i enfocada als negociants que obriren mercat 
cap a Europa ja que cada productor que hi exposava un determinat producte 
havia d’especificar exactament quina producció anual aproximada en po-
dria oferir i a quin preu sortiria. També hi havia emperò un matís competi-
tiu, per cercar estimular la rivalitat entre els expositors i que això suposàs 
un presentació més vistosa i unes parades més lluïdes. És per això que es 
concediren premis repartits entre diferents qualitats: qualitat màxima amb 
la medalla anomenada Afinació; qualitat mitjana amb la concessió de me-
dalles Perfecció; i la qualitat inferior, amb els productes premiats amb les 
medalles Menció.

 De les Illes Balears hi acudiren expositors de 17 municipis, 16 de l’illa 
de Mallorca i el que falta és de Menorca, en concret Maó. 

 Els expositors provinents de les Illes Balears varen exposar els seus pro-
ductes dins tres sales diferents. El gran terratinent Marquès de la Sènia 
exposava a la Sala 2, en concret a la Instal·lació número 2. La majoria 
dels representants de les Illes ho feu a la Sala 4, en concret a la Instal·lació 
número 7 que era la general i que tenia un prestatge dividit en tres cossos 
constituint el central quatre arcades de cercles superposats. Acabava amb 
una gran cistella del que partia una línia general de botelles fent la figura 
d’un brollador. Als extrems, dos mostradors amb base i un remat de bótes. 
Finalment, també hi havia expositors de les Balears que mostraren els seus 
productes a la Sala 10, en concret a la Instal·lació 3 amb una agrupació 
formada per línies geomètriques que ocupava tot un costat de la sala.
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 Del municipi de Sencelles s’hi exposaren diferents productes vinícoles 
de la mà de quatre productors: Martí Mayol i Bauzà, Pere Josep Flor de 
O’Ryan i Díaz, Jaume Castell i Miquel Alenyà. D’aquests quatre produc-
tors del nostre municipi, dos eren senyors que vivien a Palma però que 
tenien terres, relació familiar i posada a Sencelles; i els altres dos eren 
pagesos forts de la vila.

 Martí Mayol i Bauzà, que vivia a Palma, al carrer d’Apuntadors, però 
amb posada a la vila al casal de can Mayol del carrer Major (actual carrer 
de Sor Francina Aina Cirer número 2) cantonada amb la Plaça. Era un co-
negut gran terratinent del nostre municipi2 i tenia terres a les contrades de 
sa Rota Llarga, Son Llargo, Son Morei, etc. Hi dugué a mostrar sis vins, 
quatre negres i dos generosos, de qualitats diferents: 
- Vi natural de taula3 negre, a 34 pessetes l’hectolitre (100 litres), amb una 
producció anual estimada de 150 hectolitres.
- Vi natural4 de taula negre, a 26 pessetes l’hectolitre, amb una producció 
anual possible de 225 hectolitres.
- Vi natural generós5 sec, conegut amb el nom de gorgollassa6 de 14 anys, 
de 15´6 graus d’alcohol,a 160 pessetes l’hectolitre, amb una producció a 
la venda de 25 hectolitres. L’anàlisi el descriu com “arropado, de materia 
colorante roja con fajas”.
- Vi natural generós sec, a partir de ceps de la varietat gorgollassa de 18 
anys, amb una graduació de 19´1 graus, a 200 pessetes l’hectolitre, amb 
una producció possible de 25 hectolitres. La descripció diu que era un vi 
amb cos, que deixava la copa “barnizada de color amarillo acaramelado”.
- Vi natural generós sec, de raïm de la casta de gorgollassa de 9 anys, de 
17´3 graus, a 120 pessetes l’hectolitre, del que tenia una producció venal 
de 30 hectolitres.
- Vi natural generós sec, de gorgollassa de 4 anys, a 80 pessetes l’hectolitre, 
amb una producció anual de 55 hectolitres.

2 Dades dels llibres d’amillaraments de l’Arxiu Històric de l’Ajuntament de Sencelles.

3 Vino de pasto a l’original en castellà.

4 Elaborat segons els mètodes tradicionals amb el mínim d’intervenció possible i sense fer 
correcciones en el most (sucres, acidesa, tanins, llevats, etc).

5  Vi dolç, selecte, sec, d’alta graduació i anyenc, que és propi d’aperitius i postres, i s’obté 
per addició d’alcohol al most.

6 Nom d’una varietat de cep que té poc pàmpol i fa pocs raïms, negres, de gra gros, dolços i 
adequats per fer vi.
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 Pere Josep Flor de O’Ryan i Díaz, que vivia a Palma, al carrer de Sant 
Feliu número 7, al casal on posteriorment hi va haver el teatre–cinema 
Salón Rialto. Era d’una família de l’aristocràcia de Ciutat i fou a ca seva 
on hi havia l’Asociación Patriótica Balear, que canvià el nom per Casi-
no Balear, que va ser l’origen de famós i elitista club Círculo Mallorquín. 
Va ser un dels fundadors a Palma, pel mes novembre de 1872, del Centre 
Conservador Constitucional, el nom que adoptaren els partidaris del partit 
Conservador durant el breu regnat d’Amadeu I. Les terres sencelleres pro-
pietat d’aquest senyor eren bàsicament a Son Xotano i Son Jordà. Presentà 
a l’exposició tres productes:
- Aiguardent anisat doble, a 100 pessetes l’hectolitre amb una producció de 
200 hectolitres.
- Licor anomenat Jordà, a 320 pessetes l’hectolitre amb una producció dis-
ponible de fins a 200 hectolitres.
- Vi negre, a 25 pessetes l’hectolitre, amb una producció que podia arribar 
fins als 200 hectolitres.

 Jaume Castell tenia les vinyes productores situades a can Puig i Ber-
gant, es Rubiols, sa Terra Cavada, Na Vilapriu, Sarissal, Pla de Biniali, Son 
Company, can Castell de Laiar amb més de 103 quarterades, Binialmara, 
etc. Va concórrer a la mostra amb quatre begudes:
- Resolis7, a 40 pessetes l’hectolitre, amb una producció de 25 hectolitres.
- Vi artificial8, blanc, sec, a 40 pessetes l’hectolitre amb una producció de 
25 hectolitres.
- Vi artificial, blanc, dolç, a 40 pessetes l’hectolitre amb una producció 
anual de 25 hectolitres.
- Mistela de 1876, a 54 pessetes l’hectolitre amb una collita anual de 15 
hectolitres.

Miquel Alenyà tenia les vinyes a la zona de Judí, Sarissal, Son Matet, Son 
Lluny, s’Hort des Frares, Sa Talaia, Son Batle, Es Clos, Son Morei, etc. 
Dugué a exhibir a Madrid un sol producte:

7 Licor elaborat amb aiguardent, sucre cremat i d’altres ingredients de caire olorós com quina, 
fonoll, garrova, genciana, cafè, etc. que és típic de Sencelles i que fou l’origen del palo.

8 El que ha patit alguna alteració a base de l’addició d’algun producte o de l’aplicació 
d’alguna tècnica artificial per obtenir més graduació, més color, més gust, accelarar el procés 
d’envelliment, etc.
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- Vi natural de taula negre, de la varietat gorgollasa, a 27 pessetes l’hectolitre 
amb una producció anual de 200 hectolitres.

 En resum, si consultam la taula amb les xifres de producció que oferien 
els quatre productors originaris del terme de Sencelles, tenim:

Productor
Vi
negre

Vi
generós Aiguardent

Licor
Jordà Mistela

Vi
blanc Resolis Total hl

Martí Mayol 375 135 - - - - -    510

Pere Josep Flor 200 - 200 200 - - -    600

Jaume Castell - - - - 15 50 25      90

Miquel Alenyà 200 - - - - - -    200

Total hectolitres 775 135 200 200 15 50 25 1.400

 Podem veure com estaven disposats a poder subministrar anualment per 
1.400 hectolitres de productes vitivinícoles, essent Pere Josep Flor el vina-
ter de major producció i el vi negre la beguda més produïda.

 D’aquests productes sencellers exposats, n’hi ha cinc que resultaren pre-
miats, en concret, el jurat recompensà les begudes provinents del municipi 
de Sencelles amb tres medalles Perfecció i dues medalles Menció. Les tres 
medalles Perfecció foren una per a Pere Josep Flor de O’Ryan per al licor 
anomenat Jordà, una altra per a Jaume Castell per la mistela que hi presen-
tà, i la tercera l’aconseguí Martí Mayol i Bauzà per al vi de 1856 elaborat 
a partir de la varietat de cep gorgollassa. Les dues medalles Menció també 
foren per aquest darrer vinater. En concret en guanyà una per a un vi elabo-
rat amb gorgollassa i l’altra per a la gorgollassa de l’anyada de 1866.

Premis Medalla Productors balears Productors sencellers

Qualitat màxima Afinació   1 0

Qualitat mitjana Perfecció 14 3

Qualitat inferior Menció 64 2

Totals - 79 5

 A part de la celebració de la mostra en concret, l’organització va preveu-
re la redacció i publicació d’uns estudis detallats sobre diferents aspectes 
que tractarien l’actualitat i l’estat en que es trobava en aquell moment del 
conreu de la vinya i les diferents tècniques emprades per a l’elaboració 
de vi i d’altres begudes relacionades als diferents territoris d’Espanya. La 
secció de la provincia de las Baleares va ser redactada per l’enginyer secre-
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tari de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, Francisco Satorras, 
sobretot en base a un estudi que havia aparegut a la revista Museo Balear i 
que firmava l’enginyer agrònom Pere Estelrich i Fuster. 

 És per tot això que sabem que segons dades del mateix estudi oficial 
de l’Exposición, �Uno de los cultivos que en las Baleares va adquiriendo 
mayor desarrollo de dia en dia, es el de la vid. El que observa atentamente 
lo que está sucediendo en todas las industrias agrícolas, puede cerciorarse 
desde luego de que el cultivo se perfecciona con rapidez pasmosa; pero que 
las industrias agrícolas, que son las que deben dar esencialmente valor á los 
productos, están muy descuidadas”.

 El conreu de la vinya a Mallorca havia anat augmentant durant els da-
rrers anys i havia passat de 15.543 ha l’any 1863 (21.882 quarterades), 
a ocupar 18.437 hectàrees amb 85 àrees (en quarterades, unes 25.940) al 
1875. Si comptam també les altres illes s’arribaria a les 18.500 ha, el que 
suposa un 3’31% de superficie de vinya d’Espanya. La producció de vi 
arribava als 401.400 hectolitres el que suposava una producció mitjana de 
25 hectolitres per hectàrea. Al quadre de la distribució de la vinya a l’illa de 
Mallorca hi podem veure com al nostre municipi hi havia 1.283 hectàrees 
dedicades a la vinya (unes 1.806 quarterades). Això suposava un 7% del 
total de l’illa. 

 Segons aquesta memòria sabem que el municipi tenia en aquelles dates 
2.724 habitants. Sencelles era el cinquè terme municipal amb més superfí-
cie dedicada a la vinya després de Felanitx (3.650 ha), Porreres (1.429 ha),  
Binissalem (1.400 ha) i Manacor (1.375 ha). Sencelles era també un dels 
municipis que tenien major extensió de terra ocupat pel vinyet en relació 
a l’extensió total del seu terme municipal. Així teníem que el primer era 
Binissalem amb un 47% del terme dedicat a vinya, seguit de Santa Eugè-
nia (28%), Felanitx (21%), Santa Maria del Camí (20%), Porreres (16%), 
i en sisena posició a la llista hi trobam, Sencelles que tenia un 16% de la 
superfície del terme conrat amb vinya. Aquesta dada està equivocada ja 
que si el nostre terme municipal té una extensió9 de 5.281´48 ha (52,81 
km2), 1.283 ha de vinyes són un 24’29%, no un 16%. Per tant en realitat el 
municipi de Sencelles seria el tercer. En els altres casos (Binissalem, Santa 

9 Dades oficials de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears: https://ibestat.caib.es/ibestat/
estadistiques/municipi-xifres/07047/Sencelles
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Eugènia, Felanitx, Porreres, ...) l’operació està ben calculada però en el cas 
de Sencelles no. Segurament la dada errònia ve de comptar l’extensió del 
nou terme municipal independent10 de Costitx com a encara inclòs (6.816´9 
ha) dins del de Sencelles.

 La producció mitjana de raïm era molt variable segons els pobles però 
podia quedar fixada una mitjana de 3.200 quilograms per hectàrea. El preu 
que es pagà de la verema de finals l’estiu de 1876 per una càrrega de 120 k 
a Sencelles fou de 10 a 12 pessetes en funció de la classe de raïm.
L’autor de l’informe descriu els sistemes de vinificació que s’usaven lla-
vors es queixa que “los vinos que se fabrican son en general los tintos de 
pasto, poniendo muy poco cuidado en la elaboración. La maceración en 
el escobajo suele prolongarse hasta los veinte días, y despues en las cubas 
depositan mucho, que se deja en contacto con el líquido hasta que se con-
sume ó vende, resultando que, al llegar la época calurosa, vuelve el vino á 
entrar en fermentacion y se pierde. Esto pudiera evitarse con los trasiegos; 
pero no se puede conseguir que arraigue esta buena práctica”. També tro-
bam a l’estudi d’altres comentaris sorprenenents i curiosos: “El pueblo de 
Felanitx es el que más vino fabrica entre todos los de la isla; pero en gene-
ral disfruta de poco crédito (...). En el partido de Inca es donde se fabrica 
mejor el vino tinto, gracias a que cultivan casi exclusivamente el vidueño 
llamado Gorgollasa (...). Hasta hace poco el estrujado se efectuaba con los 
piés; ahora se usan estrujadoras mecánicas (...). En Binisalem, se obtiene 
un buen vino tinto que, por su riqueza en alcohól y materia colorante, pu-
diera ser considerado como de capa. Enyesan el vino, y por consiguiente su 
sabor es algo acerbo y no gusta fuera de la isla”.

 L’organització va enviar un qüestionari als batles dels municipis de la 
província demanant-los diferents aspectes relacionats sobre el conreu de la 
vinya i dades sobre la producció de vi als seus territoris. El responsable es 
queixa del poc interès demostrat pels batles ja que “los estados remitidos 
por los Alcaldes á este gobierno de provincia, que han de ser la base de 
la presente Memoria, son lo más imcompletos que puede imaginarse. En 
general, se han limitado á llenar el estado núm. 4, remitiendo los demas en 
blanco”. En el cas del de Sencelles, el responsable de l’estudi es queixa que 
malgrat saber ben cert que “los celebrados Rosolis de Sansellas son una es-
pecialidad en su clase como licor; el Alcalde de dicho pueblo lo ha pasado 
por alto, pues no menciona este producto”.

10 La segregació definitiva de Costitx es va materialitzar l’any 1855.
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 Per acabar, els redactors del dictamen del jurat que va decidir els premis 
també es queixen que els expositors provinents de les Illes Balears no han 
sabut quedar gaire bé a la mostra: “Mallorca ha desmerecido en su indus-
tria vinícola; áun sus vinos más afamados, distan de tener la perfeccion y 
calidad de otros tiempos. Su tipo es la imitación de Cette; la cual, para con-
seguirse con provecho, necesita un esmero más difícil que la fabricacion 
de buenos vinos naturales, cuando, como en Mallorca, sobran elementos 
para realizarla. La fabricación de licores también deja mucho que desear; 
emplean malos espíritus, funde mal, y se aplica á buscar aromas extrava-
gantes, ó copia malamente similares extranjeros, cuyo consumo no pasará 
nunca de la localidad, ó de regiones de gusto poco delicado”.
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L’EDUCACIÓ A SENCELLES

 Una passejada per la història de l’educació del nostre poble, pels dife-
rents edificis que han acollit els i les alumnes de Sencelles, i especialment, 
el procés que va fer el poble per arribar a construir l’Escola Graduada Can 
Bril, conegut pels sencellers i sencelleres com Ses Escoles.

 Descobrireu alguns dels mestres que han passat per les diferents escoles 
de Sencelles, que han destacat per dedicar la seva vida a ensenyar amb 
il·lusió, amb metodologies innovadores i creant una escola per a la vida.

INICIS DE L’EDUCACIÓ A SENCELLES

 Els primers indicis d’educació, o més ben dit doctrina, al poble de Sen-
celles els trobam al s. XVIII; en aquell temps Sencelles arreplegava uns 
quatre mil habitants, d’aquests, la meitat residien a la vila. Era un poble 
pagès, de carrers estrets e irregulars, les terres eren més tost primes i mal 
repartides amb pocs terratinents, més petits propietaris i molts de jornalers.

 Els nins i nines del món rural, en general, tenien moltes dificultats per 
accedir a l’alfabetització i a l’educació, ja que els fills de pagesos, artesans 
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i obrers anaven a fer feina; eren un ingrés econòmic per a les famílies, i 
això feia que hi hagués molt d’absentisme a les escoles i que la població 
majoritàriament fos analfabeta.

 Al 1800,  a Sencelles, hi ha constància d’un mestre que dóna gramàtica 
a nins i que cobra 43 lliures de l’Ajuntament. I també, una escola per a 
nines, que fa a casa seva na Clara Llabrés, fins el 1830; on dona catecisme, 
oracions i costura, és a dir, ensenya a fer les feines pròpies d’una madona 
de la casa;  cobra 26 lliures de l’Ajuntament.

ESCOLA DE NINES

 Sor Francinaina (1781- 1855) es proposa atreure tot el poble a Déu, edu-
cant cristianament els nins i nines de Sencelles, i per això a casa seva amb 
les seves companyes, varen organitzar una costura.

 El 1842 es va crear la «Normal de Baleares», de formació de mestres per 
a dones. Set mestres sencelleres varen passar les proves, entre elles Mag-
dalena Serra Puig (Sor Concepció del Cor de Jesús), nomenada el 1944 
mestra per l’Ajuntament, es considerada la primera mestra de la Caritat de 
Sencelles. 

 Al 1850, Sor Francinaina, deixa els seus béns per fundar una casa de 
Monges de la Caritat segons segons la institució de Sant Vicenç de Paül, 
que serà dirigida pel rector de Sencelles.
Es posen en contacte amb les monges de Manacor, que segueixen el model 
de Felanitx, on el seu rector Antonio Roig Reixart es va inspirar en el model 
de Sant Vicenç de Paül en l’ensenyament espiritual i corporal de les nines.

 Al desembre de 1851, Sor Francinaina, Sor Magdalena de Sant Vicenç 
de Paül i Sor Concepció de Jesús fan els vots. 
El mateix any es signa un acord entre la Santa Seu i l’Estat Espanyol que 
recomana que s’instaurin institucions religioses dedicada a l’ensenyança 
de les nines.

 Al 1860, hi ha dues escoles de nines, la de ca ses monges és una, on hi 
havia 86 nines escolaritzades. Primer, es feia a una sala del convent, on 
actualment hi ha una sala d’exposició, després al 1861 compraren una finca 
veïnada, Can Segurí, on hi feren unes escoles; i és on actualment hi ha la 
capella del convent. I finalment l’any 1929, s’estrenaren les escoles a una 
altra sala que està situada devora la residència.
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 Els anys 1934-1935 ensenyaven amb el sistema Montessori, com feien 
totes les monges de la Caritat. Les assignatures que ensenyaven eren Se-
cretaria, Pintura, Mecanografia, Economia i Francès (per Sor Inocencia), i 
català per Mn. Bartomeu Oliver. Les alumnes que no volien fer aquestes 
assignatures feien classes de labors. Al matí es feien matemàtiques, llen-
guatge i ciències. I el capvespre, manualitats (pintar, brodar...)

 I des de la seva fundació, a Ca Ses Monges de Sencelles, s’hi ha fet es-
cola fins el 1977 de nines grans i de pàrvuls fins el 1990-1991. Només hi 
anaven nines; menys els darrers anys que també hi anaren nins.

ESCOLA  DE NINS

 Abans de la construcció de l’escola Graduada, hi ha hagut diverses cases 
del mestre. 

 Del 1840 al 1845 consta com a mestre de primeres lletres Bartomeu 
Llabrés Salom. 

 EL 1857 s’aprova la Llei Moyano, és una llei d’instrucció pública apro-
vada per decret el 9 de setembre de 1857 pel ministre liberal Claudio Mo-
yano. Estigué vigent fins a la Segona República Espanyola. Fou la primera 
llei en què l’Estat regulava els plans d’estudis intervenint en l’educació: 
convertia l’ensenyament primari en universal i determinava la llengua cas-
tellana com a única a estudiar. L’educació passava a ser obligatòria a partir 
dels 6 anys i gratuïta. També va donar uniformitat a través del llibre de text, 
però va incloure matitzacions per a l’educació de les nines.
 El 1860 es té constància de dues escoles de nins públiques amb 70 nins 
escolaritzats.
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Una estava situada al carrer dels Jardins, núm. 2 

I l’altra a la plaça Son Morey (on hi havia la Cambra Agrària i la presó)
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  El 1890 el mestre de l’escola número 1 va ser D. Jaume Ques que hi va 
estar fins el 1938. I el mestre de l’escola número 2 era D. Joan Medina.
 D. Joan Capó i Valls de Padrinas, va ser destinat a l’escola Nacional de 
Sencelles el 1909, tenia 21 anys; pocs anys després, als 26 anys es fa Ins-
pector.

 En el curs 1924-25 es varen fer unes estadístiques de totes les escoles, 
per veure la situació en què es trobaven, on es mostra que es feia en unes 
condicions poc adequades. 

 La plaça de mestre a l’escola número 2, al setembre de 1929 la tenia 
Llorenç M. Duran i Coli, que va estar a la Junta Gestora de l’Ajuntament de 
Sencelles per a la construcció de l’Escola Graduada i fou el primer director 
de la nova escola.

L’ESCOLA GRADUADA

 El febrer de 1928, l’ajuntament va celebrar una sessió amb la Junta Local 
de “Primera Enseñanza” amb l’assistència de l’Inspector Provincial D. Fer-
nando Leal Gresfas, amb referència a la construcció d’una escola graduada 
de tres graus i altres aspectes relacionats amb les escoles locals.

 Després, en una convocatòria de l’Ajuntament, el Sr. Rosselló Gil va 
proposar nomenar una “Comisión de Concejales” integrada per D. Juan 
Capó Moyá, D.Gabriel Fiol Ferragut, D. Maties Oliver Bibiloni; conjun-
tament amb el Sr. Rector D. Guillermo Parera, i el Mestre propietari de la 
primera “Escuela Nacional de niños” del poble, D. Jaime Ques.

 Amb les facultats de: l’adquisició del solar, fer les gestions quant als plà-ó del solar, fer les gestions quant als plà- quant als plà-
nols, administrar la construcció i una vegada acabades les obres demanar 
les 30000 ptes que l’Estat donava als municipis.

 El març d’aquest mateix any, s’adquirí un solar de 35 àrees i 51 ca, pro-
pietat de D. Jaime Cirer Mulet, pel preu de 6.500 ptes. Està situat a la part 
sud-oest del poble i es trobava a la zona anomenada Can Bril.
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 A l’agost de 1930, es varen examinar els plànols de l’arquitecte D. José 
de Oleza, i els pressupostos per l’aixecament de l’escola graduada. El batle 
D. Antonio Bibiloni, va dir:

 «�ue indudablemente el signo de prosperidad de un pueblo debe bus-Que indudablemente el signo de prosperidad de un pueblo debe bus-
carse en el grado de instrucción de que gozan sus habitantes y que si bien 
Sancellas va avanzando de cada día más en la extinción del analfabetismo 
en lo cierto que las condiciones en que se encuentra organizada la en-
señanza, visto el crecido número de alumnos, es muy difícil obtener el ren- número de alumnos, es muy difícil obtener el ren-alumnos, es muy difícil obtener el ren-
dimiento que una buena organización pudiera dar lo cual indudablemente 
hoy solo se alcanza por el procedimiento de la graduación de la escuela, 
donde agrupados los Maestros en un mismo edificio cooperan a un fin co-
mún y que por tanto es una necesidad inseparable la construcción de un 
edificio escuela que puede construirse sin grandes dificultades económi-
cas».

 Finalment, el projecte d’edifici escolar presentat per l’arquitecte D. José 
de Oleza Frates, presentat pel febrer de 1930, no va ser realitzat; sinó que 
va ser el presentat per l’arquitecte D. Guillem Forteza Piña, i també va ser 
qui va dirigir les obres. L’empresa constructora fou, després d’haver sortit 
a subhasta, la d’Antoni Cerdà Mesquida, de Porreres, que aixecà l’edifici 
per un preu de 65.466 ptes.

 El 27 de febrer de 1930, es va posar la primera pedra de l’escola gra-
duada. I durant el 1933, es van dur a terme les obres de l’escola graduada 
de tres graus, i al desembre del 1933, un regidor va proposar l’augment a 
cinc graus, però la proposta no va ser aprovada per ser massa escola per 
Sencelles. A finals de febrer, es sol·licita instal·lar a l’escola graduada, ja 
acabada, una sala per a les nines, que dirigeix Dna. Maria Moll i s’accepta.

 Els mobles de l’escola graduada, varen ser comprats a Manacor, amb 
l’elecció del mestre nacional D. Llorenç M. Durán i Coli. També, junta-
ment amb D. Francesc Pons, van ser elegits per a l’elaboració d’un progra-
ma de festes per a la inauguració de l’escola graduada, que va ser aprovat 
per l’Ajuntament.
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INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA GRADUADA

Finalment, va ser inaugurada el 15 d’abril de 1934.

 L’escola constava de quatre aules, corredor, biblioteca i vestíbul, amb 
una superfície de 562 metres quadrats; a més, tenia un pati de 200 metres 
quadrats, amb una cisterna al centre amb l’escut de Sencelles en relleu i 
un camp agrícola-jardí de 500 metres quadrats, on s’hi sembraven arbres 
fruitals, especialment caquiers.

 El dematí del dia de la inauguració, es varen organitzar carreres de bici-
cletes, de velocitat i pedestres; totes elles amb premis en metàl·lic i amenit-
zades amb la banda de música «La Musa» de Selva. A les primeres hores 
de l’horabaixa, hi va haver carreres de patinets i amb cércols per a nins, 
obsequiant els guanyadors amb premis en metàl·lic i dolços. A les tres de 
l’horabaixa, es concentraren els nins i nines de les escoles nacionals i par-
ticulars acompanyats dels seus respectius mestres a la plaça de la Cons-
titució, cada un d’ells amb una bandera tricolor, per rebre les autoritats.  
Va ser rebut el Sr. Governador i acompanyants a l’entrada del terme per 
una comissió presidida pel Sr. Batle D. Antonio Bibiloni Pons, acompanyat 
d’al·lotes vestides de pageses.

 A les tres i mitja en punt va arribar a Sencelles el Sr. Governador Civil D. 
Juan Manent acompanyat del Sr. President de la “Diputación Provincial” 
D. Francisco Juliá, el “Inspector Provincial de Sanidad” D. Juan Durich, i 
els de “Primera Enseñanza” Sres. Capó, Leal, Suñer, Mestres i Srta. López. 
Després partiren cap a l’edifici escolar i allà, varen visitar les dependències 
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i després varen començar els discursos començant l’Ajuntament, seguint 
l’inspector de zona D. Fernando Leal, que va acabar llegint un parlament 
de l’obra La vida es sueño. I per acabar, el discurs del Sr. Governador. La 
festa va acabar amb una ballada al pati de l’edifici. 

 L’estructura original de l’edifici perdurà durant molts anys, fins que a 
principis dels anys 70 s’hi bastiren dues aules més a cada costat i posterior-
ment s’edificà tot el solar que quedava amb el nou menjador, biblioteca, 
cuina i aules. Amb aquesta tanda de construccions s’acabaren de completar 
els quatre costats de les arcades del pati, que originàriament estava obert 
cap a migjorn.

 Dia 7 de gener de 2009 es va inaugurar l’escola nova, ja que l’Escola 
Graduada va quedar petita. S’ha mantingut el nom i al passeig que duu a 
l’escola se li ha assignat el nom de Mossèn Bartomeu Oliver.

 
Des  que es va tancar Ca Ses Monges, 
l’escoleta ha estat a diferents edificis 
del poble, un d’ells es Quarter, però 
després de molts d’anys es va cons-
truir un edifici devora l’escola per 
acollir els infants més petits. Així, el 
dia de la fira de l’any 2010 es va in-
augurar l’escoleta Els Molins, que ja 
és un referent d’espais i de metodolo-
gia en el món de l’Educació. 
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 ELS I LES MESTRES QUE HAN PASSAT PER LES DISTINTES 
ESCOLES DE SENCELLES (1890- 1947): 11

MESTRES ENTRADA SORTIDA

 D. Jaime Ques 7 Març 1890 1 Abril 1914

D. Bartolomé Ramonell 31 Agost 1906

D. Bartolomé Company Mavi 10 Novembre 1906

D. Juan Alejo Oliver Bauzá 1 Març 1907 14 Octubre 1912

D. Juan Amengual Mercadal 11 Novembre 1913 12 Agost 1914

D. Francisco Cardona Carreras 13 Agost 1914

D. Jeronimo Salleras 30 Juny 1910

1 Juliol 1910

D. Jeronimo Salleras 11 Octubre 1910 31 Maig 1912

D. Joan Capó Valls de Padrinas 1 Juny 1912 30 Juny 1914
Per ser nombrat inspector

D. Juan Eleta Ozcoidi 7 Octubre 1914

D. Bartolomé Esteve Salvá 1 Juliol 1915 31 Març 1916

D. Gabriel Coll Mulet 26  Abril 1916 15 Febrer 1917

D. Juan Merinas Pastor 16  Febrer 1917 9 Novembre 1922

D. Juan Sastre Bestard 1 Desembre 1922 31 Març 1923

D. Francisco Rosselló Gil 1 Setembre 1923 22 Juny 1928

D. Antonio Ques Torrens 23 Juny 1928 29 Març 1929

D. Lorenzo M. Durán i Coli 30 Març 1929 30 Setembre 1932

D. Jaime Ques Reinés 12 Març 1932 4 Maig 1933

D. Lorenzo M. Durán i Coli 5 Maig 1933 30 Setembre 1938
Per suspensió

D. Bartolomé Oliver Amengual 10 Octubre 1936 14 Setembre 1937

D. Antonio Vallés Capó 21 Gener 1938 31 Juliol 1940

D. Jaime Cirer Llabrés 21 Setembre 1938 31 Agost 1940

D. Jose Ferra Esteve 31 Agost 1940

D. Juan Fran Tomás 31 Agost 1940 31 Desembre 1943

D. Bartolomé Oliver Amengual 4 Desembre 1943 1 Gener 1945

1 AMEIB-Secció Administrativa. Libro de Movimientos de Personal 1905. Movimiento de 
personal de Maestros Propietarios f. 123-124-125
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D. Antonio Vallés Capó 4 Desembre 1943

D. Miquel Bennasar 23 Agost 1948 31 Desembre 1948

D. Jaime Verd Rubí 16 Maig 1932 8 Gener 1934

D. Francisco Pons Seguí 20 Febrer 1934 17 Setembre 1934

D. Jaime Verd Rubí 18 Setembre 1934 30 Setembre 1936

D. Francisco Llobera Estrades 10 Octubre 1936 14 Setembre 1937

D. L Reus Alemany 5 Maig 1937 17 Octubre 1937

D. Miquel Riera Perelló 15 Octubre 1937 9 Juny 1938

D. Javier de la Fuente Pausa 9 Juny 1938 14 Setembre 1939

D. Antonio Bellés Capellà 15 Setembre 1939 31 Desembre 1944

D. Bartolomé Vallés Oliver 4 Desembre 1943 28 Febrer 1945

D. Benito Pere Mercadal 23 Octubre 1944 31 Desembre 1946

D. Bartolomé Vallés Oliver 5 Gener 1945 1 Gener 1947

LES MESTRES

MESTRES ENTRADA SORTIDA

Dna. Juana Catany 11 Agost 1885 19 Desembre 1917

Dna. Pedrona Lorell 1 Març 1910 11 Setembre 1912

Dna. Sebastiana Pizá 25 Setembre 1912 30 Juliol 1913

Dna. Maria del Amparo Serra 1 Agost 1913 3 Novembre 1913

Dna. Catalina Garí Nicolau 1 Desembre 1913 3 Novembre 1913

Dna. Juana Catany Salvá 25 Febrer 1911 28 Febrer 1916

Dna. Francisca Oliver Deselany 27 Febrer 1926 18 Agost 1926

Dna. Maria Moll Esteva 31 Juliol 1926 1 Setembre 1931
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DON JOAN CAPÓ i VALLDEPRADINAS

 Va néixer a Felanitx el 20 d’agost de 1888.
 Format a l’Escola Superior de Magisteri de Madrid, de la promoció 
1911-14, ocupà el càrrec d’Inspector d’Ensenyança Primària de les Balears 
des del 1915 fins al 1924, i a partir d’aquesta data fou inspector en cap de 
les Balears. Es traslladà a viure a Inca pels anys 1917 i 1918; i és aquí on 
estableix relació amb el pare de Llorenç M. Duran i Coli, ja que a la seva 
impremta es publicava La Ignorància, setmanari en què l’inspector publi-
cava alguns treballs. El 1918, fundà amb Miquel Duran Saurina, Mallorca 
Editorial, empresa dedicada a la publicació de llibres per a escolars i fou ell 
qui preparà Llorenç per a l’ingrés a la Normal de Palma.

 Joan Capó, es va casar amb Camil·la Porcel,  la filla de D. Miquel Porcel 
i Riera (un important impulsor del moviment de renovació pedagògica de 
les Illes Balears).

 L’ideari pedagògic de Joan Capó es fonamenta en posar la mirada en 
les possibilitats que té l’infant i en el poder de l’educació. El seu projecte 
educatiu és representat pel que ell anomena «Escola Bella».
 El pedagog mallorquí volia  renovar l’ensenyament, modernitzar els 
mètodes i millorar la formació dels mestres per aconseguir  el desenvolu-
pament cívic i cultural dels homes i dels pobles. Per això, una de les acti-
vitats més importants realitzades per l’inspector fou la creació del Museu 
Pedagògic provincial, l’any 1919,  era una font d’informació, començant 
per la biblioteca al dia, tant en llibres i revistes nacionals i estrangeres, com 
en material per a la investigació. Organitzava cursets de perfeccionament, 
exposicions, visites, viatges a la península i a l’estranger. També en sortien 
publicacions pedagògiques.
 Una altra de les tasques importants que va dur a terme, va ser la promo-
ció de nous edificis escolars.
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 El 1938 l’envien a Almeria i ja no el deixen tornar a Mallorca.
Morí el 27 de desembre de 1952.

DON FRANCES ROSSELLÓ GIL

 Era mestre, escriptor, i il·lustrador de llibres de pedagogia. Va néixer a 
Agramunt (Lleida), el dia 9 de Juliol de 1896.

 Va obtenir el títol de mestre el 17 d’octubre de 1918; i el primer nomena-
ment va ser el 9 de gener de 1919. Va realitzar 44 anys, 11 mesos i 9 dies de 
serveis, en diferents escoles: S’Estanyol, Darmos (Tarragona), Sencelles, 
Sa Casa Blanca, Coll d’en Rebassa, Sant Josep Obrer (Palma)...
També, va ser nomenat director de colònies de nins el 1917.

 A Sencelles, fou el mestre nacional titular de l’escola de nins núme-
ro 2, des del setembre del 1923 fins al juny del 1928. Va ser regidor a 
l’ajuntament, i va ser dels que va impulsar la construcció de l’Escola Gra-
duada i la creació d’una biblioteca popular.

 Es va casar amb Margarita Bordoy Sansó, també mestra, el 10 de juliol 
de 1930 a Llucmajor.

L’any 1936 va ser nomenat governativament Secretari de la Inspecció 
d’Ensenyament Primari, càrrec que ostentà fins el 1938. Malgrat això, va 
ser depurat i sancionat amb la suspensió de sou i treball per dos anys, estant 
separat de la seva carrera del 21 de setembre de 1940 fins al 22 de setembre 
de 1942.

Es va jubilar el 9 d’Agost de 1966.

Algunes de les seves publicacions són:

- Analfabetismo. Sus causas y remedios para combatirlo. Historia de la 
escritura. Editat l’any 1920 per l’impremta Imperio de Barcelona.
- El dibujo en la Primera Enseñanza. Orientaciones sobre su empleo. Uti-
lidad y resultado. El 1933 i editat a Palma.
- A Barcelona havia estat col·laborador artístic de revistes de cinematogra-
fia d’Espanya i de l’estranger, com Avante.
- A Ciutat, dibuixà per a Ultima Hora i per als textos d’Edicions Porcel.
- Va publicar també nombrosos quaderns de cal·ligrafia.
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DON JAIME QUES REINÉS

 Va néixer el primer de novembre de 1866 a Alcúdia.

 Va obtenir el títol de mestre elemental al 1866; i les escoles on va estar 
són Banyalbufar, Establiments, Maó i Sencelles.

 A Sencelles ocupà el càrrec el 1890 a la “Escuela Nacional Primera de 
Niños de Sancellas”, fins el 1932, quan posseí el càrrec de mestre de secció 
i director interí de l’escola graduada.
 Va cessar el dia 15 de setembre de 1938, en el càrrec de mestre propietari 
de la �Escola Graduada Nacional de Niños” per haver estat declarat jubilat.

 Va ser nomenat Fill adoptiu de Sencelles pels seus 25 anys de servei al 
poble.

D. LLORENÇ MARIA DURÁN I COLI

 Nascut a Inca el 2 de maig del 1903. Els seus pares eren Miquel Duran i 
Saurina i Gertrudis Coli.

 El seu pare, a causa del seu afany de superació aconseguí posar una lli-
breria escolar (1903), on acudien els mestres de la comarca per proveir-se 
de material. Anys més tard, el 1907, establí una impremta en què publicaria 
els seus setmanaris amb una ideologia regionalista i catòlica.

 La seva mare morí quan només tenia sis anys i mig, i passà la seva in-
fantesa a casa de la seva padrina materna i la seva tia fadrina. Aprengué les 
primeres lletres a l’escola de monges blaves, per després, passar al col·legi 
dels germans de La Salle, on féu la primera ensenyança.
 Durant els dos anys, aproximadament, que l’Inspector d’ensenyança 
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Joan Capó visqué a Inca, va créixer l’amistat amb la família i fou qui el 
preparà per al seu ingrés a l’Escola Normal el juny de 1918. El 1923, aca-
ba els estudis de magisteri, i esperant la convocatòria de les oposicions 
d’ingrés al Magisteri Nacional, treballà al col·legi Beat Ramon Llull de 
la seva ciutat natal. El 1925 es traslladà a Barcelona per opositar. El seu 
primer destí fou Talltendre, un poblet del Pirineu Central i allà dugué a la 
pràctica els centres d’interès de Decroly i mesurà els seus alumnes amb el 
test Binet; també feia un full pedagògic per a cada un, en què anotava els 
resultats i altres observacions.

 Aprofita les vacances d’estiu de 1928 per casar-se amb Magdalena Ordi-
ñana. Viuen a Talltendre fins que a Llorenç li adjudiquen l’escola unitària 
número 2 de Sencelles, el 15 de març de 1929 i hi quedà fins el juliol de 
1936. També, fou director de la Biblioteca, que va començar a funcionar a 
l’octubre de 1932, que ja comptà amb 689 lectors el primer semestre.

 Les seves activitats i aportacions, durant aquest temps, foren molt inten-
ses i variades, entre elles: 
 - Va connectar amb el Museu Pedagògic, i s’encarregà de la secció «Estudi 
del nin». 
- Amb els alumnes, col·laborà en l’exposició del museu amb maquetes de 
cartró.
- Va dirigir i fer d’auxiliar en colònies escolars, l’any 1922 al Puig de Sant 
Salvador de Felanitx i el 1924 en unes colònies ambulants per diferents 
llocs.

 Va ser empresonat, com altres mestres i fou expulsat per la Comissió 
Depuradora dels professionals de l’ensenyament. Va ser acusat de conducta 
irreligiosa i propagandística d’esquerres. Tornà a Inca el 1941 i va decidir 
posar en marxa l’editorial Durán, i és quan imprimeix la majoria dels seus 
llibres. Alguns dels seus llibres són:

- Enseñando geografía.  Ca Nostra. Inca, 1931.
- Dos + Uno. Col·lecció de vint-i-sis quaderns de càlcul. Editorial Durán. 
Inca, 1942.
- Ingreso. Enciclopedia Escolar. Editorial Durán. Inca, 1944.
- Guia de Inca. Editorial Durán. Inca, 1944.
- Conjugación de los verbos de la lengua española. Editorial Durán. Inca, 
1945.
- Ejercicios de geografía universal. Editorial Durán. Inca, 1947.
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- Test de Rosenzweig, TEA. Madrid (en premsa)
A més, publicà articles diversos, a Nostra Terra, El Magisterio Balear... I 
té diversos poemes publicats a L’Almanac de les Lletres.

 EL 1956, ingressa a l’empresa INI amb seu a Palma, on organitza el 
departament de formació i selecció de GESA:  crea escoles per als fills dels 
obrers, escoles d’aprenentatge industrial, formació de quadres capatassos, 
d’obrers, en tècniques de seguretat, a més de tota la labor pròpia d’un de-
partament de psicologia empresarial.

DON BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL

 Neix a Sencelles el 24 d’agost de 1903, en una família que vivia de la 
terra. El pare, Miquel Oliver i Ferrer, i la mare, Margalida Amengual i 
Munar, conradors de tota la vida sempre s’interessaren per la formació dels 
seus fills. Bartomeu Oliver començà a l’Escola Nacional de primeres lletres 
als set anys, i el seu primer mestre va ser Gabriel Coll Mulet. Els vespres 
anava a ca ses monges a doctrina, d’aquí li sorgeix la vocació religiosa, 
que el va conduir a iniciar els seus estudis de seminarista als dotze anys                
(1916/17- 1928).

 L’esperit investigador de Mn. Bartomeu, el dugué a fer-se càrrec del la-
boratori de ciències naturals, mostrant molt d’interès en la manipulació del 
microscopi i d’altres aparells. Quan cursava cinquè al Seminari, el rector 
Pasqual li aconsellà de seguir els estudis de Magisteri a la Normal de Pal-
ma.
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 Bartomeu Oliver és ordenat sacerdot l’any 1928, quan encara no havia 
finalitzat els estudis de mestre. Un cop acabat el magisteri, va preparar opo-
sicions, i va obtenir el títol de mestre en primera ensenyança el 30 d’agost 
de 1930. Com a mestre d’ensenyament primari, fou enviat a un petit poblet 
de Burgos, Villatomil, on restà tot un curs escolar.

 Passat un any, mossèn Bartomeu tornà a la nostra illa destinat com a 
professor a Algaida, on restà quatre cursos acadèmics. El curs 1936-37, per 
intervenció de l’inspector Joan Capó, va poder exercir el magisteri a Sen-
celles. Allà, pogué admirar les restes de l’obra duita a terme per Llorenç M. 
Duran i Coli.

 El novembre de 1936, es varen crear unes comissions provincials depu-
radores de totes aquelles persones relacionades amb la introducció de les 
idees educatives esquerranes. Malgrat la seva condició de capellà, mos-
sèn Bartomeu, es va veure involucrat, en un d’aquests processos. Entre les 
acusacions que se li feren, una era el fet que hi hagués a les plaguetes dels 
alumnes, poesies en català. El varen absoldre.

 Torna de nou a Algaida (1937-1942) i després ja s’instal·la definitiva-
ment a Sencelles, com a mestre del poble i director de l’Escola Graduada, 
nomenat el 5 de Novembre de 1936; i fins la seva jubilació voluntària, el 
1965, per tenir més de 60 anys d’edat i més de 30 anys de servei. 

Va morir el 1993.

 Pensament Pedagògic i Metodologia:

 La seva personalitat era inquieta, pragmàtica, curiosa, investigadora i 
defensora de la nostra realitat cultural. Segons ell, la institució educativa 
compleix una funció socialitzadora. El mestre ha de fomentar la formació 
civicosocial dels seus alumnes a partir de la cultura autòctona, del lloc on 
es troba l’escola. Defensa les particularitats culturals de cada poble com a 
signe de la seva identitat.

 La finalitat de Bartomeu està dirigida cap a la formació integral dels seus 
alumnes amb la comprensió i la seva implicació pràctica. Els seus alumnes 
tenien veu. També considerava que l’ensenyament a la nostra terra no podia 
ser amb altra llengua que no fos la catalana.
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 La seva metodologia es basava sobretot amb l’obra d’Alexandre Galí, 
la mesura objectiva del treball escolar i una educació arrelada a l’entorn, 
la geografia del poble i de Mallorca, i després de la resta de territoris.  
Les ciències fonamentades en l’activitat, l’observació, l’experimentació i 
l’interès natural del nin. L’agricultura, era un eix important en l’educació 
dels infants, a través de l’hort escolar coneixien les tasques dels pagesos i 
les aplicaven a les matemàtiques, llengües... 

 Els treballs manuals, introduïts per Miquel Porcel i Riera, els utilitzava 
com a instruments aplicats a les distintes disciplines escolars; la lliçó no 
es donava per acabada fins que no es realitzava un treball manual sobre 
l’ensenyament, perquè ajudava a consolidar l’aprenentatge. A classe, es 
donava cabuda a totes les produccions creatives dels infants.

ACABAM LA PASSEJADA

 Aquest ha estat un tast de la història de l’educació a Sencelles, que esper, 
serveixi per despertar la vostra curiositat per mirar enrere i trescar en els 
llibres, revistes, arxius i demanar a les padrines i padrins del nostre poble 
tot el que han viscut.

 La mirada que m’agradaria transmetre, és que, l’educació, no són els 
edificis precaris que acullen els i les alumnes, ni les lleis polítiques, ni tan 
sols les metodologies, el que realment és EDUCACIÓ, en majúscules, són 
les i els MESTRES, els únics que poden fer una bona escola, aquells que 
ensenyen des del cor i amb il·lusió, i que aprenen cada dia dels infants que 
tenen davant. Cada un d’ells ha sembrat una llavor.

 Jo som mestra i estic orgullosa de ser-ho. Sense deixar d’aprendre, segui-
ré educant perquè aflori la millor versió de cada infant.

CUIDEM LES MESTRES I ELS MESTRES.
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JAUME VALLÉS OLIVER 
ES CAPELLÀ MERRIS

                                                        

 JAUME VALLÉS OLIVER, MERRIS, nascut al bressol d’una família 
pagesa, era fill d’Antoni Vallés i Ramis i de Petra Mª. Oliver i Cantarelles, 
va néixer el dia de Sant Lluc de l’any 1907, en el carrer de Bons Aires nº 
34 de Sencelles. És a dir, dia devuit d’octubre d’enguany, hagués complert 
CENT DEU ANYS.

 Estudià a la SAPIÈNCIA, un col·legi academicoclerical creat l’any 1629 
a Palma pel canonge Bartomeu Llull, que tenia per finalitat l’Art General 
de Ramon Llull, defensar-la i explicar-la <1>; celebrà la  missa nova a 
Sencelles el mes de maig de l´any 1932.

 Destinat a la barriada des Molinar el mateix any, fins l´any 1950. Any en 
que fou destinat a sa Pobla, i el mes de juliol de l’any 1975, aprofitant les 
noces de plata Parroquials, s’acomiadava dient:

 �...Aprofit l’avinentesa per dir-vos que degut als meus anys i falta de 
salut, he demanat al Sr. Bisbe la jubilació. Per això a partir de diumenge 
dia de la vostre patrona (20 juliol), me trobareu a Sencelles a sa vostra dis-
posició, al carrer Jardins n. 3. Allà trobareu un amic”.

 El passat dia vint-i-tres de juliol, es commemorà els trenta-quatrè aniver-
sari, de la defunció (1983)..

 Poques són les publicacions que trobem de Vallès. Dos treballs de cer-
tamen amb els número 1096 “Teoria del Individuo, de la Família, de la 
Sociedad Civil y de la Iglesia en sus mutuas relaciones con explicación 
y comentarios sobre los Documentos Pontificios que hacen referencia a 
L’Action Francaise” i número 1097 �Unidad Específica y de Orígen del 
Hombre”. (inèdits), A la revista, titulada “es Molinar”. Sebastià Forné, a 
l’apartat “El Molinar i su pasado”, fa una recordança als tres primers rec-
tors (Jaume Vallés, Josep Estelrich i Joan Vidal).També en el llibre, titulat 
“Así era El Molinar” hi trobem, retrats de la inauguració del local de Acció 
Catòlica del 5 abril 1948, i també una del grup d’escolans amb el vicari, 
Francesc Adrover i l’ecònom Jaume Vallés.
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 A la revista “Vialfas”,”Crònica Parroquial”, Llibre d’actes de la confra-
ria de Sant Antoni de sa Pobla, hi trobem notes que fan referència a Vallés. 
Nombrosos són els retrats d’ell, que trobem a la gran majoria de les publi-
cacions pobleres.

 A la revista “SA SELLA” en el seu poble natal, el nebot Antoni Vallés, li 
dedicà un reportatge <2>; i poca cosa més.

 Per via oral. Les persones majors de sa Pobla, comenten d’ell: “va ésser 
un home que ajudava amb tot el que podia, feina silenciosa, el que donava 
amb la mà dreta la de l’ esquerra no s’entemia.”

 En es Molinar, vaig tenir la sort de trobar dos homes que varen ésser es-
colans de Jaume Vallés. Ells són, en Rafel Lladó i en Sebastià Forner. Se’n 
recordaven molt be d’ell.

 La descripció era clara, home de caràcter, sempre fent el bé a tothom, 
anava a cercar peix als pescadors i després el repartia als més necessitats (a 
la rectoria sempre feia olor de peix), un vespre vengueren aquí, que el se’n 
volien dur per matar-lo sort que els pescadors i els obrers no ho volgueren, 
per Nadal als escolans ens regalava un tros de tela perquè ens cosissin uns 
calçons, va formar un equip de futbol, un grup de teatre, varen interpretar 
entre d’altres �EL PUÑAL DE GODO”. Sensible amb el suport als al·lots 
amb possibilitat de carrera, a en Miquel Batle, Metgí Clar, Andreu Amer, 
i Pedro Taberner, els pagà els estudis, o cercà per Palma qui els els podia 
pagar.

 Parlant amb el vostre rector i amic Joan Pons, de la trajectòria de 
l’Ecònom Vallés, em comentà que tenia una sèrie de sermons escrits amb 
puny i lletra per ell, que el seu nebot li havia donat, i que si volia podia con-
sultar. Dins aquell sobre, ni més ni manco, vaig inventariar 28 sermons, 3 
homenatges, 2 visites pastorals, 3 conferències i 15 documents de temàtica 
religiosa, tots, exceptuant-ne dos, estan escrits en català i en unes circum-
stàncies sociopolítiques prou adverses.

 Perquè tinguem més clara la seva labor, he escollit un document i l’he 
inventariat dins l´ apartat de conferències. Llegim el següent:
“Resum de “Sa Conversa “ d’estiu amb els seminaristes. 23 i 30 juliol 
1952.
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 “Quan el vostre estimat rector de acord amb el Sr. bisbe me va enca-
rregar que vos fes una de aquestes converses, que durant s´estiu vos fan 
alguns caps de parròquia, vaig accepta encara que amb algun reparo, per 
creure que mols son el qui serveixen mes que jo per aquestes coses, me 
sabia greu accepta però veient que podria aportar el meu granet d´arena 
en aquesta labor practica que el vostre Rector s’ha proposat i que és molt 
digna d´alabar i així no se donarà el que ha succeït moltes vegades, de que 
quan un acaba a lo millor sap bastanta teologia o moral o llatí i en canvi 
mai ha sentit parla de certes manudències, que per insignificants no hem 
feim cas, i moltes vegades són sa causa de ses poques simpaties dins sa 
Parròquia i per conseqüència des nostres fracassos. 

 A dins una parròquia es molt interessant que l’Ecònom, es Vicari, guan-
yin simpaties per treballar amb més profit, amb més fluïdesa.

 Me varen indicar que vos parles de l’Apostolat que se pot fer en coses 
més insignificants i diferents, a bans de contar-vos anècdotes i experiències 
durant sa meva estància de casi 19 anys a es Molinar.

 �uan vaig dir missa no coneixia quasi gens sa vicaria del Molinar, lla-
vors doncs era Vicaria, no era Parròquia, en canvi coneixia un poc sa ba-
rriada del Molinar d’aprop, perquè durant uns quants anys els diumenges 
com a col·legial de la Sapiència hi anava a fer doctrina i ja d´estudiant 
vaig veure sa misèria material, espiritual y moral que hi havia en aquesta 
barriada ciutadana.

 Amés de vegades venia en «recreos», quan encara jo era estudiant, el 
qui era Vicari llavors i mos contava anècdotes i fets no molt agradables 
del Molinar, de tal manera que amb una ocasió mos va dir que estava tan 
cansat de estar-hi que «som capaç de deixar sa clau en espany i que sa 
arreglin». 

Bé, que cap sa carrera i me donen sa missa. Jo mai somiava que m,enviéssim 
en aquest indret palmesà, sinó que creia i desitjava que me deixassen en el 
meu poble de Sencelles, però el Sr. Bisbe va troba convenient que anés a el 
Molinar. Li vaig suplicar amb llàgrimes que tornàs arrere el nomenament 

 ..........Després he comprès el gran desbarat que era quedar-me en el 
meu poble perquè no hagués treballat amb sa llibertat i entusiasme que 
vaig treballar en aquell indret i endemés probablement m’hagués acomo-
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dat una vida mes burgesa; i si no treballem de joves, quan hem de treba-
llar? per tant beneeixes l´hora amb que el Sr. Bisbe me va donar aquests 
disgust que després es va convertir amb alegria perquè hi vaig estar molt 
bé, i ara estic millor a Sa Pobla.

 Aleshores, quan el Sr. Bisbe vos envií a una banda o d’altre anant-hi 
perquè allà vos penseu que estareu malament i serà aquí a on estareu mi-
llor com me va succeí a mi. I endemés el nostre Bisbe, que estima els cape-
llans i que se fa càrrec de tot, hem sabrà premiar i sobretot hem premiarà 
DEU. N. S. El Sr. Bisbe me nombra vicari per tres anys supòs que heu va 
fer per no assustar-me, però en els dos anys vaig fer un expedient perquè 
hem fessin parròquia d´entrada i una vegada fet Parròquia d’entrada me 
nombren Ecònom, per tres anys mes i a dins aquests anys en vista del nu-
mero d’habitats i de que el moviment parroquial d’assistència a missa, 
comunions etc. havia augmentat faig un altre expedient i el Sr. Bisbe puja 
la categoria de la Parròquia, quedant “Parròquia d’ascens”. I ja no hem 
digueren res sobre el continuar com Ecònom.

 S’estat de sa parròquia baix l´aspecte social, polític, moral i religiós era 
poc satisfactori feia devers un any que havia entrat sa República, hi havia 
bastanta crisi de treball, obrers aturats, molt d´ells pares de família, políti-
cament casi tothom esquerra, moralment bastant malament, record dos ca-
sos que m´hes carrufaren de dos ninets de doctrina . A un li vaig demanar 
de on era, i ab qui estava i va di que era de tal casa y que estava amb sa 
padrina perquè s´on pare era mort y mu mara “va d’homes “. I saltre cas, 
d´un ninet de uns cinc anys que me deia, mom pare sa bareiat amb muraré 
i s´han pegat, perquè mon pare “te una querida” y mu mare no mevol. En 
cuant a lo religiós poca gent venia a la Iglesia y sobre tot homes, en ven-
drien 10 o 12, basta dir-vos que en tot l´any sols se repartiren 3500 formes 
o sia comunions,(cuant men vaig anar unes 14.000). A demes en veure un 
capellà fugien com del dimoni de sa creu sobre tot els nins, joves i obres. 
La part econòmica mol magre. Entre col·lectes, subscripcions unes 125 pts.
mensuals (actualment 1.300pts.). En cuant a sa part política, huelgas, paro 
obre, actes de violència a fabriques, trens vies, record que una vegada, 
volien tirar a dins la mar el qui acompanyava a les monges . En una ocasió 
en volien matar, el Bisbe m´envia a demanar, vaig deixa plorant na Maria.

 Vertaderament estava un poc desanimat i crec que humanament parlat, 
he i ha via per estar-hi. Record que el principi que era a nel Molinar vaig 
anar a Montuïri a un funeral d´una persona coneguda i el vicari de Mon-



163 

tuïri Sr. Torrens, me diu que ets tu el nou vicari del Molinar i li vaig dir que 
si.....Ell havia estat tres mesos, el Sr. Font tres mesos. D. Pedro Amorós 
prop de cinc anys i el meu antecessor un poc mes de quatre anys. Tots 
aquets amb sa monarquia, que era molt diferent. Això era el panorama un 
poc desconsolador, tan si mirava sa part material com sa part espiritual 
o moral. Deu Nostro Senyor que ab tot moment mos apiada y mes a nels 
moments mes crítics. Record que vaig fer aquest pensament, sa realitat, lo 
ve, es que jo he de estar al menos tres anys a nel Molinar per tant me de 
enfrontar amb sa situació amb coratge, perquè si me desànim es pitjo, lo 
mateix ques qui condueix una barca i se troba amb un temporal, lo que ha 
de fer no es lamentar-se sinó capat ja es temporal i arribar a post.

 Per organitza A. C. Animar el catecisme primer havia d’acostar el per-
sonal i vaig comprendre que molt de treball del meu ministeri havia de 
consistir en treball de captació i feina social. Aquí ve molt be parlar-vos 
del apostolat que se pot fe ab coses petites i coses socials.

 1º-Per exemple. Amb so saludo. Hem de procura saludar i millor si vos 
adelantau, no espereu que ells comencin, sobre tot si son obres o gent poc 
d’Iglesia. �ueden agradablement sorpresos, veure que un sacerdot, que 
les es molt superior ab cultura, amb lletres les fa el cas del saludo. A nas 
Molinar saludava a tot hom i no un saludo magre i entre dents, sinó un 
saludo d´amic, com si ja mos coneguéssim. Record , encara feia poc que 
era a nel Molinar, que amb una ocasió he i havia tres o quatre obres que 
havien sortit de sa fabrica i estaven aturats conversant i jo vaig passa y les 
vaig saludar i quant vaig esser un tros enfora un d´ells varen dir “ ja he i 
podem anar bruts aquest capella sempre mos saluda “.Si he i hagués hagut 
tal capella ni sabríem si neiges agut d´Iglesia. Voleu atreure la gent feilos 
cas, encara que estiguem incorreguts o non tinguem ganes. En troba un 
pare o una mare amb un nin o nina fais cas en aquell ninet, feu-li alguna 
carícia, donant-li un carametlo, una estampa o alguna peses per compra 
un mantecado, i mes que es ninet, tendreu es pare conquistat.

 2º Amb el tabac. També es una manera de fer-se amics amb els homos, 
A sa vicaria o sa Rectoria sempre hem de tenir tabac per convida els qui 
venen per un asunto o saltre. Trendreu sa vostre mare o germana que vos 
dirà aquets fumadors sempre hem bruten de tabac, llosques ect. pero feis el 
vostro cap envant, convidau la gent encara que no siguen fumadors. Duis 
sa vostre petaca a dins sa butxaca i convidau en cara que no siguen fuma-
dors i es sa manera d´ entra en conversa. De vegades me diven i vostè no es 
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fumador i sempre du tabac i jo solc dir no fum, però me fumen. Cuant vaig 
posa 1º A.C. dels homos que eren obres els 4 o 5 que començaren agafats 
amb caus, solien començar convervant un poc i despès venia el tema i sa 
mitja hora solia acabar convidant a tots a fe un cigarret i quatre comen-
taris. Crec que aquesta forma família amb so cigarret i sa convivència 
que tenia amb ells, va fer que anas augmentant, de tal manera que vàrem 
arribar a esser mes de 100 als obres que pertenexien a A.C (ACCIO CA-
TOLICA). No es que estasim formats però s’acostaven, cosa que no havien 
fet mai.

 3º Amb sa visita a nels malalts se pot fer molt de be, i queden molt 
agraïts i sobre tot si les deixes qualque llimosna si son pobres. Una vegada 
vaig anar a veure en “JOAN TEC” un poc revolucionari i descregut i va 
estar tant content que a pesa de no entra a sa parròquia venia a vorerme i 
a pagar sa subscripció de culto.  Cuat a dins s´auto-bus o tren via sempre 
conversava amb un o altre les pagava el tren via i quedaven tan contents 
no pels 0´50ctm. Si no per s´atencio, de tal manera que darrerament eren 
els obres o senyors que sa barallaven per pagar-me a jo.

 4º Amb sos deports. Avui en dia es casi s’única manera d’atreure sa jo-
ventut, inclús els infants. Cuant vaig anar a nel Molinar no entenia gens en 
futbol, havia vits en total dos partits en sa vida ... Can Duran (BELDUFE) . 
Vàrem posa un cartel amunciador per fer comedis,muntar una orquestrina, 
una agrupació folkorica. Des de luego a nels joves i ales joves se les ha de 
dar qualque cosa de divertiments. En això vos ho deia per demostrar-vos 
que entre la joventut d´un i altre sexe son necessaris els honest divertiments 
i que amb aquests divertiments sals acosta a la Iglesia.

 5º- Un altre manera d’apostolat. Es sa d’atendre’ls cuat venen a ca vos-
tre, fen-los cas i procurant que se’n tornin contents, amb una bona im-
pressió.Pensau que lo millo vendran dues o tres vegades en sa vida i si 
ses poques vegades que vos visiten surten descontents quin concepte mes 
dolent sa formen de noltros. Que si han de torna que venguin en so co am-
ple , no amb so co estret. Això vos suposarà bastanta feina perquè tangent 
aquesta confiança per qualsevol cosa vendran a demanar-vos de pare o 
ajuda, però mediant això podreu fer molt de be, ab un consell encausant 
molts d´asuntos per bon camí. �ualque vegada sa germana o un altre de 
família, si venien a una hora intempestiva me deien enviat los a filar o a 
fregir ous de lloca, i jo les hi hagués enviat a per s’ora que venien o perquè 
es personal que venia no sa mereixia altre cosa, però pensava que per això 
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me vaig fer sacerdot, per servi i no per esser servit, per atreure i no per 
aparta els homes del sacerdot de la Iglesia.

 6º Una altre manera d´apostolat es en sa labor social. Col·locant obres 
sense feina. Sabeu que es trist i desesperant per un pare que te tres, quatre, 
cinc o sis infants i no te trebai. En llimosna no se li soluciona el problema 
perquè si li regales 25 o 30 pts. Te per a vull i dema es troba el mateix. En-
tre els mols de casos, record un cas que un d´aquets obres, amb dos infants 
i sa dona malalta va comença per vendre ses cadires, sa taula, despues es 
ropero, llavors el llit i llavors ses cartilles de racionament per 100 pts.i 
amb unes gestions amb so Governador vaig aconseguí un llit, matalassos, 
llençols, mantes 4 cadires i dels secretariat de caritat, li rescatarem ses 
cartilles i el col·locarem a fer feine. Un altre cas un pare, també venia els 
mobles el vaix col·loca a C´an Fiol. Arreglar expedients de famílies nu-
merosas i tenen rebaixa, subsidis familiars un poc Ductosas. Cercant casa 
pels qui no en tenian. Expedients de vejez ( La Vaque) enviant a demanar 
las partides de naixement.  Expedients de permís a la nupcialitat. 

 Això farà que la gent i sobre tot la massa obrera parli be del sacerdot si 
tots mos esforsam i treballem en sentit social i a poc a poc anirà desapa-
raguent sa fama de que domes feint cas a nel risc, i que aquesta fama ha 
estat causa de que ses meses obreres s´haguin apartat de d’Iglesia. En sos 
vostros treballs trobareu satisfaccions, però també mols de desenganys” 
<3>.

 Hi així acaba la conversa de Mn. Jaume Vallés als seminaristes a mitjan 
segle XX.

 A la Ajuntament de Palma podem consultar l´expedient de la modifica-
ció dels vials, amb aplicació de la memòria històrica. Hi trobam un infor-
me, amb data 14/juny/1996, i signat per Catalina Pons en qualitat de secre-
tària de l’associació de veïns des Molinar que literalment poden llegir: “En 
atenció a la petició de distins grups de veïns d´aquesta barriada, els quals 
manifestaven tenir la necessitat d´agrair a Don Jaume Vallès Oliver, que 
va esser Ecònom de la Parròquia de la Virgen del Remedio del Molinar des 
de el dia 15 de juny de l´any 1932 fins dia 6 de juliol 1950, en el transcurs 
dels quals i sobretot en els mes difícils després de la postguerra, la seva 
tasca humanitària ha estat i serà sempre recordada pels veïns del molinar” 
<4>.
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 La batlessa de Palma Sra. Aina Calvo, amb data 25 abril 2008, va signar 
el decret del canvi de nom del carrer SARGENTO FRAU AMENGUAL de 
la barriada des Molinar a carrer RECTOR JAUME VALLÉS.

 Acabaré, amb unes paraules que el seu nebot va escriure a la revista local 
“SA SELLA” “Jaume Vallés va fer per la gent que passava fam i per gent 
que en moments determinats va veure seriosament compromesa la seva 
llibertat i fins i tot la seva vida. Ha volgut el destí que avui tingui un carrer 
ben davant la mar en aquella barriada d’obrers i pescadors a qui tant es-
timà” <5>. 

NOTES. 

<1> Gran Enciclopèdia de Mallorca (11), ps 387 ss.
<2> Sa Sella, nº 135 p.25 ( juny - setembre 2013)
<3> Arxiu personal Antoni Vallés Perelló, Sencelles.
<4> Arxiu Ajuntament de Palma.
  (unitat de dades corporatives, Inscripció nº 07514)
<5> Sa Sella, nº 135 p.25 (juny – setembre 2013)
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EL CATOLICISME SOCIAL EN
LA FIGURA DE
MOSSÈN BARTOMEU OLIVER

Introducció 
 La importància que, creiem, té aquest treball és triple. En primer lloc, el 
d’estudiar a nivell micro un element tan important com és el del catolicis-és el del catolicis-
me social que, des de la publicació de la encíclica Rerum Novarum l’any 
1891, va portar a una nova visió de l’Església catòlica envers la «qüestió 
obrera», defensant una forma particular de veure i organitzar la societat. 
En concret, aquesta va portar a una visió corporativista de la societat, així 
com a la fundació de sindicats catòlics i altres moltes organitzacions ben 
arrelades a l’àmbit rural, entre les quals el municipi de Sencelles no en fou 
cap excepció. 

 En segon lloc, creiem que aquest tema té la virtut de connectar un tema 
d’abast regional, nacional i, fins i tot, europeu, amb una de les figures 
il·lustres del municipi de Sencelles, per la qual cosa ens permet tant ex-·lustres del municipi de Sencelles, per la qual cosa ens permet tant ex-lustres del municipi de Sencelles, per la qual cosa ens permet tant ex-
treure conclusions d’abast general com situar en el mapa el nostre municipi 
en un dels processos ideològics i d’organització socioeconòmica de major 
abast de començaments del segle XX. I és que, creiem, una de les virtuts 
dels estudis d’abast local no és només (tot i ser una de les facetes més relle-és només (tot i ser una de les facetes més relle-s només (tot i ser una de les facetes més relle-és (tot i ser una de les facetes més relle-
vants) el major coneixement de la localitat en concret sinó, també, el situar 
en el mapa de processos més amples que ens permetin al seu torn un major 
coneixement dels mateixos. 

 En tercer lloc, aquest treball té la virtut afegida d’intentar analitzar una 
de les facetes desconegudes d’aquest il·lustre personatge de la història del 
municipi. Així, és ben coneguda la seva faceta didàctica i de promoció 
lingüística, però creiem que el coneixement de les seves concepcions sobre 
la «qüestió social» ens pot donar una informació certament rellevant, tant 
per donar profunditat a la seva figura com per situar, com s’ha dit, el nostre 
municipi en el mapa de processos d’abast més general. 

 Així, en aquest treball esperem trobar un Mossèn Bartomeu relacionat 
amb els complexos processos de transformació social del primer terç del 
segle XX. Una visió pròpia però inserida en una de les faccions que, per 
aquests anys, pugnaven per atreure els camperols de petits propietaris. Això 
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hauria de servir per posar en valor una figura il·lustre, un poble i, alhora, tot 
un període de la nostra història.  
El present escrit consta de tres parts: en primer lloc, un anàlisi del sorgi-
ment, idees i desenvolupament inicial del catolicisme social; en segon lloc, 
una visió més concreta de la realitat catolicosocial mallorquina; en tercer 
lloc, un anàlisi de la figura de Mossèn Bartomeu Oliver, amb la seva relació 
amb el context global. 

2. Un marc global: El catolicisme social a Europa i Espanya

2.1. Components històrics i ideològics del catolicisme social espanyol.

 Les dècades que comprenen el naixement i configuració del catolicisme 
social, així com les seves característiques a cadascun dels països europeus, 
poden ser considerades com un dels períodes més importants i convulsos 
de la historia contemporània. Arreu d’Europa, el procés d’industrialització 
motivà un enorme increment de la confl ictivitat i organització d’una clas-un enorme increment de la conflictivitat i organització d’una clas-ó d’una clas-’una clas-una clas-
se obrera cada vegada més conscient de sí mateixa1. A Espanya, sumat a 
aquest procés (més tímid i tardà que en d’altres països) hem d’afegir que, 
des durant el segle XIX, i arran de les reformes liberals i l’entrada en els 
nous circuits comercials de tipus capitalista, s’havia produït una progressi-havia produït una progressi-ït una progressi-t una progressi-
va mercantilització de l’agricultura2. Aquest procés tingué un fort impacte, 
si bé desigual, en les formes les diferents economies camperoles, deixant 
una estructura de la propietat de la terra enormement polaritzada social-
ment i diversa regionalment3. Tot immers en el marc de la progressiva de-
cadència del sistema polític de la Restauració, que va imprimir en les elits 
reformistes la necessitat de impulsar reformes socials, en allò que Antoni 
Maura va anomenar la Revolució des de dalt4.

1  G. Luebbert, Liberalismo, fascismo o socialdemocracia: clases sociales y orígenes po-
líticos de los regímenes de la Europa de entreguerras, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 1997.

2  D. Gallego, «Sociedad, naturaleza y mercado: un análisis regional de los condicionantes 
de la producción agraria española (1800-1936)». Historia Agraria, 24, 2001.

3  J. Carmona i J. Simpson, El laberinto de la agricultura española. Instituciones, contratos 
y organización entre 1850 y 1936. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.

4  J. I. Palacio, La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924). La Co-
misión y el Instituto de Reformas Sociales. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
1988, p. 19.
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 I és aquesta tensió en la agricultura, sumada a la seva diversitat, el que 
ens ha de permetre comprendre l’arrelament que tingué el catolicisme so-’arrelament que tingué el catolicisme so-é el catolicisme so-
cial als diferents territoris de l’Estat, així com l’èmfasi ideològic de les se-’Estat, així com l’èmfasi ideològic de les se-Estat, així com l’èmfasi ideològic de les se-í com l’èmfasi ideològic de les se-com l’èmfasi ideològic de les se-’èmfasi ideològic de les se-mfasi ideològic de les se-ògic de les se-
ves figures i organitzacions. En primer lloc, una característica fonamental 
de les demandes catolicosocials fou la d’unir la «qüestió social» amb la 
«qüestió moral», de manera que allò important no era només millorar les 
condicions materials de vida de les classes populars, sinó fer-ho com a part 
d’un extens programa per a la salvació moral i espiritual5. En segon lloc, 
aquest projecte de reforma social unida a redempció moral projectava un 
ideal de societat organicista, fet que explica el seu profund caràcter inter-àcter inter-
classista. És a dir, la defensa de la col·laboració entre les diverses classes 
socials en un context de reforma, rebutjant els seus antagonismes i renun-
ciant a qüestionar l’ordre social existent. Una visió que, en tercer lloc, es 
plasmà en la defensa sense reserves de la propietat privada6, amb una forta 
oposició a qualsevol idea socialista o de lluita de classe. 

 Visió orgànica de la societat que es concretà completament en el seu 
caràcter agrarista. I és que els catòlics socials, tant en la teoria com en la 
pràctica organitzativa, feren un gran esforç per introduir-se en el camp, 
amb un gran èxit especialment a les regions de petita propietat. El camp 
es convertia així en l’ideal de la societat tradicional, dels valors i la recta 
moral. 

 Arribats a aquest punt, com es plasma aquest corpus ideològic en les 
demandes concretes d’aquests moviments? Per a respondre aquesta pre-aquests moviments? Per a respondre aquesta pre-
gunta és extremadament útil el concepte de bombona d’oxigen esgrimit per 
Castillo, que expressa un tipus de polítiques destinades a pal·liar els efectes 
que la mercantilització de la agricultura (on foren més importants) i el pro-
cés d’industrialització, de forma sempre mixta i no oposada als interessos 
dels terratinents7. Aquest concepte es defineix en la creació d’institucions 

5  S. Bengoechea, «El catolicisme social a Catalunya (finals del segle XIX-1919)», Butlletí 
de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 9, 1998, p. 130.

6  F. Montero, «Los católicos y la reforma social», Palacio Morena, Juan Ignacio (coord.), 
La Reforma social en España: en el centenario del Instituto de Reformas Sociales, Consejo 
Económico y Social, Madrid, 2004, p. 123

7  J. J. Castillo, Propietarios muy pobres: sobre la subordinación política del pequeño cam-
pesino en España: la Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942. Servicio de Pu-
blicaciones Agrarias, Madrid, 1979.
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de crèdit agrícola per a pal·liar els efectes de males collites i la competència 
internacional, així com per a assolir una modernització relativa8; la defensa 
del proteccionisme com a via per a defensar les seves rendes front la com-
petència exterior9; l’impuls a la creació de cooperatives de producció; o la 
fundació de nombrosos sindicats mixts10. 

2.2. Desenvolupament i importància del catolicisme social espanyol:  
  una breu evolució. 

 A grans trets, podem considerar la publicació11, per part del papa Lleó 
XIII, de l’encíclica Rerum Novarum l’any 1891 com el document funda-’any 1891 com el document funda-any 1891 com el document funda-
cional del catolicisme social a nivell europeu i, per suposat, també a Es-
panya. L’encíclica fou el reconeixement per part de la jerarquia catòlica 
de l’existència d’un problema social, motivat per la industrialització i les 
noves condicions de treball i de vida de les classes treballadores, al que 
s’havia de posar remei12. 

 Aquest fet va tenir com a resultat la ràpida proliferació, molt especial-àpida proliferació, molt especial-, molt especial-
ment des de les primeres dècades del segle XX, de nombroses associacions 
catòliques, corrents de pensament i acció de les elits socials en favor de 
la reforma social13. Un creixement que, si bé no va resultar especialment 
fructífer a les zones urbanes, on altres formes d’associacionisme els van 
guanyar la batalla, sí que tingué un arrelament important en les regions 
agrícoles de petita i mitjana propietat14. Un èxit que es deu fonamental-èxit que es deu fonamental-xit que es deu fonamental-
ment al tipus d’estructura social d’aquestes zones, en les quals el treball i la 

8  E. Martínez, «El nacimiento de los seguros sociales en el contexto del reformismo y la 
respuesta del movimiento obrero», Studia Historica. Historia contemporánea, 2, 1984.

9  F. Montero, op. Cit., p. 109.

10  Això és, amb presència de treballadors i patrons a la mateixa organització, que sovint era 
dirigida per aquets últims. J. J. Castillo, op. Cit.

11  Si bé hem de tenir en compte que la politització del catolicisme espanyol es va anar pro-
duint durant el segle XIX, en bona mesura pels conflictes entre amplis grups anticlericals i 
les connexions de la jerarquia catòlica amb el poder. Enfrontaments que van arribar a ser ben 
greus durant la Primera República Espanyola (1873-1874). 

12  F. Montero, op. Cit.

13  E. Martínez, op. Cit., p. 70.

14  F. Montero, op. Cit., p. 100.
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producció es portaven a terme per mitjà de complexes xarxes de relacions 
familiars, d’amistats, etc., sense una jerarquia tan clara com en les regions 
latifundistes15. 

 En aquest context, i més si tenim en compte els problemes que aques-és si tenim en compte els problemes que aques-s si tenim en compte els problemes que aques-
ta classe de propietaris patien a rel de la mercantilització progressiva de 
l’agricultura espanyola, les demandes de relativa intervenció en l’economia 
sobre la base del proteccionisme, la fundació de cooperatives, entitats de 
crèdit i caixes rurals dels catòlics tingueren un impacte important en el 
sosteniment de la petita pagesia, si bé subordinada a les relacions de depen-
dència i caciquistes del camp espanyol de la primera meitat del segle XX.
Organitzacions, autors i figures rellevants del catolicisme social foren es-
pecialment rellevants, especialment els membres de l’elit política i social, 
en la primera adopció de polítiques socials a l’Estat Espanyol. Així es de-tiques socials a l’Estat Espanyol. Així es de-Estat Espanyol. Així es de-es de-
mostrà, per exemple a l’aprovació de diversa legislació sociolaboral com 
la Ley de Descanso Dominical (1904) o la Ley de Retiro Obrero (1908)16. 
L’interès en influir i determinar la elaoració d’aquestes polítiques, de la 
resolució «de la qüestió social» segons el seus propis critris es plasmà tam-ó «de la qüestió social» segons el seus propis critris es plasmà tam-segons el seus propis critris es plasmà tam-à tam-
bé en la seva dilatada presència en les majors institucions de reforma social 
del període: la Comisión de Reformas Sociales (fundada l’any 1883), l’ 
Instituto de Reformas Sociales (creat el 1903 en substitució de la Comisión) 
o l’Instituto Nacional de Previsión (1908)17. 

 Amb el temps, les posicions catolicosocials van anar evolucionant, en la 
línia d’una major activitat d’intervenció política. De manera molt resumi-’una major activitat d’intervenció política. De manera molt resumi-una major activitat d’intervenció política. De manera molt resumi-’intervenció política. De manera molt resumi-intervenció política. De manera molt resumi-tica. De manera molt resumi-
da, podem dir que bona part de les seves organitzacions van virar progres-
sivament cap a opinions reaccionàries, fet que es mostra en dos punts: en 
primer lloc, la gran influència que tingueren en la Unión Patriòtica18, agru-
pació política sorgida durant la Dictadura de Primo de Rivera en suport del 

15  J. J. Castillo, op. Cit., p. 24.

16  F. Montero, op. Cit.

17  F. Montero, «El debate sobre el intervencionismo y el nacimiento del Instituto Nacional 
de Previsión», Castillo, Santiago; Ruzafa, Rafael (coords.), La previsión social en la historia. 
Madrid, Siglo XXI, 2009, p. 191.

18  M. Cabrera y F. Del Rey, El poder de los empresarios: política e intereses económicos en 
la España contemporánea: 1875-2000. Madrid, Taurus, 2002.



174 

dictador; en segon lloc, en la Confederación Española de Derechas Autó-
nomas-CEDA, fundada durant la Segona República, bona part dels quadres 
dirigents de la qual van acabar donant suport al cop d’Estat de 193619.

 No obstant això, és important recordar que aquesta és una visió panorà-ò, és important recordar que aquesta és una visió panorà-
mica el catolicisme social és un moviment divers, amb discursos diferen-
ciats depenent de la regió de la que estem parlant i que, per tant, l’anàlisi 
d’una figura com la de Mossèn Bartomeu pot ajudar-nos a entendre aquesta 
diversitat.

3. El catolicisme social a Mallorca: una breu síntesis del seu origen.

 Un breu anàlisi als orígens del catolicisme social a Mallorca, així com 
dels seus principals trets ideològics i programàtics, ens haurà de servir per 
emmarcar millor la figura i el pensament de Mossèn Bartomeu Oliver, la 
rellevància i el sentit de la seva trajectòria. Tot i la dificultat de realitzar 
un anàlisi que sigui suficientment profund en aquest breu espai, i ates als 
nostres objectius de, simplement, emmarcar la vida i obra de Mossèn Bar-
tomeu Oliver, elaborarem els trets més rellevants del catolicisme social 
mallorquí. Això es farà basant-nos en els seus orígens amb l’objectiu de 
comparar-lo amb la seva corrent més general.

 Com a la resta de l’Estat, la mobilització politicoideològica del catolici-’Estat, la mobilització politicoideològica del catolici-Estat, la mobilització politicoideològica del catolici-gica del catolici-
sme mallorquí té uns orígens anteriors a la Rerum Novarum, concretament 
amb els conflictes amb el liberalisme de caràcter laic i en les revolucions de 
1868, que acabarien desembocant en els conflictes anticlericals de la Pri-
mera República Espanyola20. També com a la resta de l’Estat, la publicació 
de l’Encíclica de Lleó XIII tingué un impacte immediat sobre els sectors 
catòlics de l’illa21. Aquest impacte es donà en un context de creixement 
relatiu i expansió de la petita i mitjana propietat de la terra, predominant en 
el món rural mallorquí22, com hem vist anteriorment idoni per a l’expansió 
del pensament catolicosocial.

19  S. Pierce, «The Political Mobilization of Catholic Women in Spain’s Second Republic: the 
CEDA, 1931-6», Journal of Contemporary History, 45 (1), 2010.

20  P. Fullana, «El catolicisme social a Mallorca: 1875-1900», Mayurqa, 21, 1985.

21  P. Fullana, El catolicisme social a Mallorca, 1877-1902, Abadia de Montserrat, Barcelona, 
1990. 

22  Ibid.
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 Així, i tot i que l’associacionisme catòlic mallorquí no arribà als nivells 
d’altres territoris de l’Estat23, no per això el seu esforç fou menor a l’hora 
d’intentar arrelar-se i eixamplar la seva base social. Exemple d’això es la 
fundació, abans de la publicació de l’esmenada encíclica papal, del Cercle 
d’Obrers Catòlics de Palma (1877), amb una preocupació enorme per la 
educació de les masses obreres24. Però potser més important fou el seu im-s important fou el seu im-
puls primerenc a l’associacionisme rural25 i a la creació de caixes d’estalvi26 
en aquest àmbit, amb uns objectius molt en línia dels que mantingueren les 
associacions catòliques a la resta de territoris de l’Estat.  

 Aquest context situa el catolicisme social mallorquí, tot  i que de menors 
dimensions i intensitat que els seus paral·lels a d’altres territoris, en la ma-·lels a d’altres territoris, en la ma-’altres territoris, en la ma-altres territoris, en la ma-
teixa línia d’acció política i social. És a dir, el manteniment de la propietat 
camperola i la seva millora relativa, tant en nivells de vida com de millora 
econòmica, sense desbaratar les relacions socials preexistents. 

4. Dades biogràfiques i formaci�

 Antes d’entrar dins la faceta que ens interessa de Bartomeu Oliver, cal 
donar unes pinzellades sobre la seva vida per tal de crear un perfil sobre el 
qual explicarem les activitats que va dur a terme relacionades amb el cato-
licisme social.

 Bartomeu Oliver i Amengual  va néixer el 24 d’agost de 1903 en una 
família pagesa,  fi ll de Miquel Oliver de Cas Capità i de Margalida Amen-lia pagesa,  fill de Miquel Oliver de Cas Capità i de Margalida Amen-à i de Margalida Amen-
gual. Després d’una infància a Sencelles a l’edat de 13 anys  ingressà el se-’una infància a Sencelles a l’edat de 13 anys  ingressà el se-una infància a Sencelles a l’edat de 13 anys  ingressà el se-’edat de 13 anys  ingressà el se-edat de 13 anys  ingressà el se-
minari el 1916, encara que un primer moment no tenia una especial vocació 

23  P. Fullana, op. Cit (1985). 

24  Fullana op. Cit. Una realitat compartida per la major part de moviments catòlics europeus 
i que suposà en molts casos furibundes batalles amb els poders i faccions laiques. Consulteu 
en aquest sentit B. Karspersen i J. Lindvall. «Why No Religious Politics? The Secularisation 
of Poor Relief and Primary Education in Denmark and Sweden», European Journal of Sociol-
ogy, 2002 o K. J. Morgan., «The Religious Foundations of Work-Family Policies in Western 
Europe», En Van Keersbergen, Kees; Manow, Philip (eds.), Religion, Class Coalitions, and 
Welfare States. Cambridge University Press, 2009.

25  P. Fullana op. Cit (1990).

26  P. Fullana op. Cit. (1985).
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cap aquesta professió27. Va obtenir el títol de magisteri alhora que estudiava 
en el seminari en el qual va ser ordenat sacerdot el 2 de juny de 1928. Du-
rant aquest període dins el setmanari va rebre una formació ben diversa on 
va destacar com un alumne aplicat i dedicat. Bartomeu sempre va sentir un 
gran interès tant per la cultura mallorquina, com per la llengua, cosa que 
li reportarà problemes durant la guerra civil. La seva carrera sacerdotal 
comença el 1929 a Ruberts, el 1930 ve fer les oposicions a Magisteri, que 
el portaran fora de Sencelles fins el 1942, primer a Villatomil i després a 
Algaida. També el 1967 va rebre la titulació de professor especialitzat  en 
iniciació professional agrícola. El 1992 va morir a Sencelles després de 
molts d’anys de dedicació cap a la comunitat i la cultura pròpia de Mallorca

4.1 Pensament

 Un altre punt important per entendré a Bartomeu Oliver i en el que cal 
fer un especial incís és la seva forma de pensar i d’entendre el món. En  
el camp de l’ensenyança podem veure una visió molt particular d’ella, 
impulsant la formació civicosocial del alumnes alhora que estimulant la 
seva curiositat i creativitat mitjançant l’hort escolar i els diferents treballs 
manuals que els feia realitzar. A part impulsava la companyonia dels alum-
nes i l’estudi de la realitat on estava l’escola, aprenent tant particularitats 
locals com geografia i història de Sencelles, així com la llengua  pròpia de 
 Mallorca. 

 Un altre dels gran interessos de Bartomeu Oliver va ser l’agricultura, on 
sempre va destacar per la seva gran iniciativa investigadora, intentant sem-
pre estar el dia en les millores que es produïen tant en el camp de la rama-
deria com amb l’agricultura, estant subscrit a diverses revistes on recollia 
moltes idees que anava aplicant tant a les seves terres de Cas Capità com a 
l’hort escolar on, a més, compartia el seu interès amb els alumnes28

 Un altre aspecte molt important dins el seu pensament  és la seva defensa 
tant de la llengua com de la cultura mallorquina. Va ser un dels fundadors 

27  Llabrés Sans, J  �Esbós biogràfic de mossèn Bartomeu Oliver prevere senceller com-
promès amb la cultura i la justicia” dins Colom Ramis, J i Llabrés i Sans, J (coord.) Mossèn 
Bartomeu Oliver de Sencelles. L’autèntic militant en defensa de la cultura. IB. Aimprenta, 
2015.pp.14

28  Carballo,Cladera,Valls. Mossén Bartomeu Oliver i Amengual. Palma. Uib..pp 1998. 51-52
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de l’Obra Cultural Balear, institució encarregada de defensar i promoure la 
cultura i la llengua mallorquina. Entre els fets destacats que va dur per tal 
de mantenir el català i la cultura mallorquina tenim la croada que va tenir 
per tal de mantenir la correcta grafia de Sencelles29

5. El Catolicisme social en la figura de Mossèn Bartomeu Oliver

 A Sencelles antes de la irrupció de Mossèn Bartomeu ja havien sorgit un 
seguit de petites iniciatives que varen marcar un petit precedent a la tasca 
que va exercir. D’aquesta manera tenim la inauguració de Can Garrover el 
1920, que serà la seu de la congregació mariana fundada el 1913, que im-la seu de la congregació mariana fundada el 1913, que im-ó mariana fundada el 1913, que im-
pulsava la formació catòlica de la joventut, apart també varen sorgir altres 
associacions de caràcter religiós com l’Associació de Mares Cristianes, que 
duien a terme una tasca pareguda a la que farà Mossèn Bartomeu. 

 Gran part de la base del catolicisme social que impregnava el pensament 
de Bartomeu Oliver es va dur a terme a través d’Acció Catòlica. Després 
de treballar a Algaida com a mestre fins el 1942 va tornar a Sencelles on va 
ser mestre de l’Escola Graduada fins el 1965. El centre Parroquial d’acció 
catòlica de Sencelles es va fundar el 1943 i va tenir com a primer consiliari 
a Mossèn Jaume Cirer Llabrés president dels homes i Bartomeu Vallès Oli-n Jaume Cirer Llabrés president dels homes i Bartomeu Vallès Oli-és president dels homes i Bartomeu Vallès Oli-s Oli-
ver de les dones. El 1951 Mossèn Bartomeu  va ser nomenat consiliari de 
la branca femenina, realitzant una laborar adreçada a la formació espiritual 
i humana de les seves assistents. La divisió de  les 4 rames constitutives de 
l’organització ja estava establerta, joves, homes, al·lotes i dones. Dividits 
els homes a Can Garrover, i les dones el Convent de la Caritat. Les tro-
bades, en diumenge capvespre seguien la mateixa estructura, conferència a 
càrrec del consiliari i director espiritual, estona de pregària i una d’esbarjo 
amb la representació mensualment de qualque obra teatral que es feia con-mensualment de qualque obra teatral que es feia con-
juntament a Can Garrover. Entre d’altres activitats que es feien mensual-’altres activitats que es feien mensual-altres activitats que es feien mensual-
ment. Mossèn era part fonamental de les activitats d’aquesta organització, 
dirigint les conferències, introduint el círcol d’estudis per d’instrucció bà-ències, introduint el círcol d’estudis per d’instrucció bà-ncies, introduint el círcol d’estudis per d’instrucció bà-írcol d’estudis per d’instrucció bà-’estudis per d’instrucció bà-estudis per d’instrucció bà-’instrucció bà-instrucció bà-
sica per els més majors, i escrivint algun sainet30. 

29  J. Colom «Bartomeu Oliver:Llengua i país» dins , J. Colom i, J Llabrés (coord.) Mossèn 
Bartomeu Oliver de Sencelles. L’autèntic militant en defensa de la cultura. IB. Aimprenta. 
2015 pp 58-59

30  J. Llabrés. op. cit. pp. 35-38
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 Centre cultural de Sencelles fundat el 1974, on es varen fer tot un con-
junt de iniciatives per tal de revitalitzar la cultura de Sencelles, iniciatives, 
com ressuscitar la festa de Santa Àgueda31. També es varen dur a terme 
representacions teatrals moltes d’elles escrites per ell mateix. També es va 
posar en marxa un grup d’excursionistes,  on es tornava a fer patent el gran 
interès que sentia Mossèn Bartomeu per acostar la Geografia de Mallorca 
als joves. Aquest centre també va tenir moltes altres iniciatives, com obrir 
una biblioteca, i convocar diversos concursos per als sencellers de diferent 
índole. Un dels  projectes d’aquesta associació que encara podem veure es 
la creació de la Revista Sa Sella. 

5.1. Educació

 Mossèn Oliver també va destacar per la se seva tasca com a educador, 
va ser professor a l’escola de Sencelles, encara que cal esmentar també 
l’estada a Villatomil i Algaida fins el 1942, on també s’implicà de ple amb 
la comunitat . A Sencelles desenvolupa temes com la geografia i la història 
de Mallorca així com  una major participació de l’alumnat amb el seu en-í com  una major participació de l’alumnat amb el seu en-’alumnat amb el seu en-alumnat amb el seu en-
torn, matèries innovadores dins l’escola franquista. A part també va dur a 
terme importants tasques educadores cap els adults de Sencelles posant 
especial esment amb les mesures innovadores de l’agricultura i la llen-agricultura i la llen-
gua pròpia. Organitzà un cercle d’estudis: Es Círcol, per a gent adulta els 
 vespres a Can Garrover d’ensenyament bàsic.

 També dins les seves idees com educador va apostar més per un aproxi-dins les seves idees com educador va apostar més per un aproxi-és per un aproxi-
mament de la religió cap els sentiments infantils, estructurant l’educació 
religiosa en tres blocs, litúrgia, on els alumnes havien de participar d’ella 
per la seva dificultat en ser explicada, la història sagrada, i el catecisme 
com a configuració moral per a l’individu, per tant podem veure una adap-ó moral per a l’individu, per tant podem veure una adap-moral per a l’individu, per tant podem veure una adap-’individu, per tant podem veure una adap-individu, per tant podem veure una adap-
tació cap als alumnes dels preceptes catòlics per tal que se’ls pugui fer més 
comprensible, i poder despertar en ells el sentiment religiós.32

31  M.Vich Colom «El Centre Cultural i don Bartomeu» dins, J. Colom i, J Llabrés (coord.) 
Mossèn Bartomeu Oliver de Sencelles. L’autèntic militant en defensa de la cultura. IB. Aim-
prenta. 2015 pp 89

32  Carballo,Cladera,Vall,. op. cit. 57-59



179 

5.2. Agricultura

 Nascut dins una família pagesa Mossèn Bartomeu sempre va demostrar 
inquietuds cap a les tasques agrícoles. Es va interessar per la innovació dins 
aquest terreny tant en els cultius com amb la ramaderia, cal destacar el seu 
esperit científic en aquest camp per la minuciositat de les seves anotacions 
que feia sobre els diferents experiments en matèria agrícola. Estava al co-
rrent dels avanços que es produïen en aquest terreny a nivell europeu.

 Aquesta innovació es va traslladar a les aules a través de l’hort escolar 
per als alumnes, que servia de mitjà per explicar de forma pràctica molts 
dels coneixements teòrics que anava explicant a classe i alhora que els 
experiments que realitzaven aquests eren minuciosament anotats en taules 
científi ques. A part de l’hort escolar també va impulsar, els vespres, que-ífi ques. A part de l’hort escolar també va impulsar, els vespres, que-fiques. A part de l’hort escolar també va impulsar, els vespres, que-hort escolar també va impulsar, els vespres, que-é va impulsar, els vespres, que-
dades per tal d’impulsar innovacions agrícoles en els adults en una mostra 
més del seu interès per millorar la comunitat. En les diferents localitats 
que va estar va dur a terme tot un seguit de millores fruit del seu estudi, a 
Villatomil, va impulsar la creació de una sínia i de conrear uns pomers per 
els habitants mostra sempre de la seva gran preocupació cap a la comunitat 
i la qüestió social , a Sencelles a més va intentar impulsar que els page-social , a Sencelles a més va intentar impulsar que els page-és va intentar impulsar que els page-
sos s’associessin per tal de aconseguir millors preus i condicions criticant 
l’individualisme del pagès mallorquí.33

6. Conclusions

 La feina de Mossèn Bartomeu va suposar una revitalització de diver-
sos aspectes de la vida a Sencelles, a través de diferents organitzacions 
va impulsar la formació en diversos àmbits tant de adults com de joves, 
sempre emparat per el catolicisme, però amb un seguit de particularitats 
que el feien únic, el seu amor per la llengua i la cultura de Mallorca varen 
fer d’ell un cas molt especial dins el catolicisme social. Cal destacar abans 
d’acabar la importància de les seves inquietuds agrícoles, on demostrà tenir 
una comprensió molt profunda del problema que sofria, la falta de coo-
peració entre els diferents pagesos, intentant impulsar diferents mesures 
per tal de crear una certa unió entre ells i poder exercir més pressió, així 

33  T. Vallés «Bartomeu Oliver i l’agricultura » dins , J. Colom i, J Llabrés (coord.) Mossèn 
Bartomeu Oliver de Sencelles. L’autèntic militant en defensa de la cultura. IB. Aimprenta. 
2015 pp 87
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ho demostren l’intent de crear una cooperativa o d’impulsar vetllades per 
difondre les innovacions agrícoles que anava estudiant. Mossèn Oliver va 
ser una de les figures més sorprenents de tot el segle XX a Sencelles, amb 
moltes d’inquietuds i una gran capacitat de mobilitzar esforços per tal de 
canalitzar els seus  ideals
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L’AMILLARAMENT DE 1864
 
Una aproximació a l’estructura agrària i social de Sencelles a la 
segona meitat del segle XIX

                                                                                      

INTRODUCCIÓ

 La comunicació que es presenta fa una anàlisi del buidatge de les da-
des contingudes a l’Amillarament de 1864 de Sencelles i una interpretació 
en clau d’estructura social i agrària del municipi a mitjans i finals segle 
XIX. Iniciaré el treball amb una breu i general explicació sobre la situació 
general del camp i estructura agrària mallorquina a la segona meitat del 
segle XIX, per introduir el tema. Un cop fet això, passaré a analitzar les 
dades obtingudes a partir del buidatge de l’Amillarament, fent èmfasi en 
l’estructura de la propietat que se’n deriva i als grans propietaris que hi 
figuren. Finalment, i un cop analitzades totes les dades, passaré a fer una 
comparativa entre aquestes i les que presenten altres indrets de Mallorca 
estudiats de la mateixa època, per extreure les conclusions a partir de les  
peculiaritats o continuïtats de l’estructura agrària sencellera en relació a les 
altres. Tot això acompanyat  de les respectives taules i gràfiques de suport.

 El propòsit del meu treball és realitzar una primera anàlisi de l’estructura 
social i agrària de Sencelles a mitjans segle XIX, tot i que aquesta solament 
sigui una primera aproximació al tema, ja que s’emprarà bàsicament una 
font documental (l’Amillarament), i té una extensió reduïda per ajustar-se 
a les directrius de les Jornades.

 La font emprada pel present treball, com ja he esmentat, és l’Amillarament  
de Sencelles de 1864. Els amillaraments són llistats municipals de propie-
taris on aquests declaraven les seves propietats a la junta pericial local. Es 
van fer a partir de 1845 arrel d’una llei1 per la qual es repartia un cupo o 
xifra a cada municipi que havia de pagar a l’estat. El municipi era el que 

1 La llei del 23 de maig de 1845 s’ocupava d’una de les qüestions fonamentals de la reforma 
tributaria de Mon, la denominada Contribución de bienes inmuebles, cultivo y ganadería. 
Aquesta establia un sistema de contribució sobre la propietat on es combinava una distribució 
de cupo amb una recaptació (Segura i Mas, 1990, 3).
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després s’encarregava de cobrar el cupo als seus veïns atenent al patrimoni 
que havia calculat de cada un a partir de l’amillarament.

1.- EL CAMP MALLORQUÍ  A MITJANS SEGLE XIX
 
 Abans d’entrar amb l’anàlisi pròpiament dita de les dades que ens ha 
donat el buidatge de l’amillarament, voldria fer un breu capítol introductori 
sobre quina era la situació en general al camp a la Mallorca de mitjans i 
finals segle XIX, així com també quins eren els cultius principals que es 
treballaven a Sencelles en aquesta època.

 En referència a aquest darrer punt, hi havia el 37% de les terres que es 
dedicaven al conreu cerealístic. En segon lloc hi trobam un 25% d terres 
dedicades al cultiu de la vinya, seguit d’un 15% de terres de garriga i erms, 
un 14% de figueres, un 4’5% d’ametllers, un 3% de pinar i menys d’un 1% 
de terra dedicada a altres conreus. de conreus2. Aquestes dades són bastant 
raonables tenint en compte que Sencelles és un municipi que es troba en 
una zona de frontera entre la comarca d’Es Pla, eminentment cerealística, i 
el Raiguer, amb més presència vinícola.

 Pel que fa a la situació general del camp mallorquí, i seguint el treball de 
la doctora Moll i Jaume Suau, podem afirmar que els trets que caracteritza-
ven l’estructura agrària mallorquina eren el predomini socioeconòmic de la 
noblesa terratinent, la greu explotació de la pagesia i el procés de diferen-
ciació interna dins aquest darrer grup (Moll i Suau, 1979, 102 ). Pel que fa 
a la preeminència socioeconòmica de la noblesa, no es tractava sols del fet 
que fossin terratinents, sinó de l’entramat que els permetia seguir essent-ho 
i que impossibilitava als pagesos assolir l’autorreproducció al marge de 
la seva terra, condemnant-los a la dependència i assegurant la supremacia 
d’aquesta classe nobiliària. Un monopoli o predomini regularitzat per un 
sistema polític, que tot i basar-se en funcionaris castellans, havia permès a 
la noblesa autòctona mantenir el seu control sobre els consistoris i el poder 
municipal (Moll i Suau, 1979, 104-106).

 A això, s’hi ha de sumar la greu explotació que sofrien els camperols, 
ja que a més d’aquesta falta de terres, i de la tradicional xarxa impositiva 

2  La taula completa dels cultius està a l’apartat d’annex, amb el nom de quadre 1. Aquesta 
informació ha estat extreta també de l’amillarament d’Inca de 1862.
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local de censos i censals, se’ls va afegir la nova càrrega derivada de la 
conquesta borbònica de l’illa, destinada segons la doctora Moll, “a extreure 
l’excedent de Mallorca en homes i diners a través de lleves, quintes i una 
pesada fiscalitat” (Moll i Suau, 1979, 110).

 El darrer punt característic del camp mallorquí de la segona meitat del 
segle XIX era el procés de diferenciació interna dins la classe pagesa. Fins 
als anys quaranta d’aquesta centúria, el percentatge de jornalers era altís-
sim, al igual que el de roters i gent sense terra. Emperò a partir d’aquesta 
data s’inicia una lenta transformació social que culminarà a principis de 
segle XX amb la desarticulació de la gran propietat.

 Això es dona a través dels primers establiments i parcel·lacions de grans 
propietats, un fenomen amb els que molts petits propietaris veuen augmen-
tar les seves terres. D’aquesta forma una bona xifra de camperols sense 
terra accedeixen per primera vegada a la propietat, al igual que molts arren-
dataris. Tot i que a partir d’aquest moment el nombre de jornalers baixa i 
augmenta el de propietaris, són dades enganyoses, ja que molts d’aquests 
nous propietaris tenien extensions de terra tan petites que no bastaven per 
a l’abastiment de les seves famílies, pel que havien de continuar treballant 
en major o menor mesura de jornalers pels grans propietaris (Moll i Suau, 
1979, 118 -119). A través d’aquest procés sorgeixen i es consoliden quatre 
grans grups de pagesos:  els roters, que no tenien gens de terra i treballaven 
parcel·les de terra magre arrendades als grans senyors. Els jornalers, els 
petits propietaris i petits arrendataris i finalment els grans arrendataris, els 
coneguts com a “amos de possessió”, que s’encarregaven d’administrar 
aquestes grans propietats. Aquests darrers eren, una categoria social ben 
definida dins del camperolat, com a grup pagès acomodat i amb una posició 
social i econòmica netament privilegiada sobre la resta dels pagesos, amb 
la que mantenien relacions d’explotació (Moll i Suau, 1979, 125 – 127). 
Aquests darrers són mals d’identificar a l’amillarament ja que el seu estatus 
no depèn de les terres en propietat.

2.-ANÀLISI DE L’AMILLARAMENT DE SENCELLES DE 1864

Abans d’iniciar l’anàlisi, hem de fer referència als criteris que s’han emprat 
per extreure les dades de l’amillarament de 1864, fet amb dades del 1862. 
No he fet un buidatge total de les 1.314 fitxes de propietaris que hi havia 
a la font. Així, només s’han buidat les fitxes de propietaris amb més d’una 
quarterada de terres o valors totals superiors als 500 rals. La raó era que la 



188 

informació dels micropropietaris era en la majoria de casos molt semblant, 
i les dades més interessants, des del punt de vista de l’estructuració de la 
terra, estaven en els propietaris de més d’una quarterada.

 Dels que si entraven dins els criteris que vaig establir, vaig anar fent un 
llistat de propietaris al quals s’anotava el número de registre, el cognom, el 
malnom, el nom, el nombre de finques en propietat, les quarterades, quar-
tons i destres; la conversió en metres quadrats i el valor dels bens rústics. 
També vaig agafar les dades sobre els seus bens urbans, anotant si tenien 
cases, cases de camp, molins de vent o tafones juntament amb el valor 
immobiliari total. En el cas dels grans propietaris també vaig agafar les re-
ferències dels carrers i números de les cases. Finalment, també vaig agafar 
les dades referents als animals que tenien en propietat, tals com muls, ases, 
bous, porcs i ovelles. Finalment sumava tots els valors i posava el valor 
total de les propietats del subjecte. Així vaig anar fent fitxes particulars per 
cada propietari.
 Les dades totals extretes de l’estudi de l’amillarament estan resumides 
en el quadre i gràfiques que hi ha a l’apartat d’apèndix, al final del treball, 
que és a partir de les quals s’ha fet l’anàlisi de l’estructura de la propietat 
de Sencelles que seguidament iniciaré.

2.1.- Anàlisi de l’estructura de la propietat de Sencelles a la segona   
  meitat del segle XIX.

 Un cop fetes les consideracions prèvies referents a la metodologia i cri-
teri de selecció de dades, entrarem a analitzar el resultat del buidatge. El 
quadre general de l’estructura de propietat té certs particularismes bastant 
rellevants que comentaré més endavant quan faci la comparativa entre la 
situació de Sencelles i la d’altres indrets de Mallorca.

 Començarem pel grup de petits propietaris. En total tenim un 33’9% de 
propietaris que tenen propietats menors d’una quarterada, el que suposen 
438 persones, que podríem anomenar micropropietaris. Aquest grup, se-
guint diferents obres al respecte3, serien el gruix de treballadors jornalers 

3  Segura i Mas diu que la petita propietat és aquella que “no pot garantir la subsistència de 
la família pagesa i que obliga, per tant, a utilitzar una part dels recursos de ma d’obra familiar 
per obtenir uns ingressos o uns salaris fora de l’explotació familiar per tal de complementar 
els ingressos procedents de l’agricultura” ( Segura i Mas, 1990, 15 )
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de les grans explotacions agràries del municipi, en mans principalment de 
terratinents de fora de la localitat i dels senyors locals. Doncs be, aquest 
grup, al tenir unes extensions de terra tan petites, no tendrien suficient ren-
diments com per poder sobreviure, pel que haurien de recórrer a treballar 
com a jornalers.

 Seguidament, hi ha el grup dels petits propietaris pròpiament dit, que 
tenien en propietat extensions de terra d’entre una quarterada i cinc hec-
tàrees. Aquest grup representaria al 46’8% del total de propietaris amb 604 
persones. Així, tenim que entre uns i altres, el 80’8% dels propietaris sen-
cellers tenien menys de 5 hectàrees de propietat, dels quals la  majoria, al 
contrari que altres municipis estudiats, es troba a l’estrat superior d’aquest 
grup –dels que posseïen més d’una quarterada i menys de 5 hectàrees-. Pel 
que fa a l’extensió de les terres que posseïen no anava en proporció al seu 
elevat nombre, ja que les seves finques representaven el 29’3 % del total 
de l’extensió de terres sencelleres. Tot i que pot semblar una xifra baixa, és 
una dada significativa, com veurem a l’apartat de comparació amb altres 
indrets de l’illa.

 El següent grup de propietaris, els considerats com a mitjans, són els que 
tenien en propietat terres d’entre 5 i 50 hectàrees. Aquest grup representa-
va un sorprenentment alt percentatge del 19’7% del total, amb unes 254 
persones, 136 propietaris d’entre 5 i 10 hectàrees i 118 propietaris d’entre 
10 i 50 hectàrees. Amb tot, tenien un pes bastant considerable pel que fa 
a l’extensió de les terres del conjunt del municipi, ja que les seves finques 
equivalien al 45’5% del total, el que els convertia en l’estrat de propietaris 
que controlava el major lot de terreny senceller, un fet molt remarcable.

 Finalment anem a analitzar el grup dels grans propietaris, aquells que 
tenien més de 50 hectàrees. Aquí hi ha un total de 13 grans propietaris, 
que representava l’1 % del total de propietaris de Sencelles4. A diferència 
d’altres pobles estudiats que tenien dins els seus grans propietaris terrati-
nents nobiliaris amb grans possessions arreu de l’illa, en el cas de Sencelles 
només hi ha dues persones. Pel que fa a la seva distribució interna hem de 
començar pel grup  que tenien de 100 a 300 hectàrees, i que estava format 
per 3 persones. En aquest sector, tot i que també hi són inscrits gent de fora 

4  He inclòs un apartat en que he analitzat un per un, els patrimonis de cada un d’aquests 
grans propietaris, ordenats per ordre alfabètic.
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de la localitat, hi tornam a trobar majoritàriament propietaris locals. En 
segon lloc hi hauria el subgrup inferior dels grans propietaris, format per 
aquells amb terres d’entre 50 i 100 hectàrees de propietat, dels quals s’han 
comptabilitzat uns 10 propietaris. En conjunt controlaven el 25’1% de les 
terres del municipi, el que els convertia en el darrer grup tant en superfície 
en propietat com sobretot en xifra de propietaris.

2.2.- Grans propietaris de Sencelles

1. Martí Aleñà
 A la seva fitxa hi consten 4 finques que sumen un total de 73 quartera-
des, 1 quartó i 7 destres; equivalents a 52 hectàrees. D’aquestes finques, 
en destaquen dues que sumen pràcticament la totalitat de les terres en pro-
pietat de Martí Aleñà: S’Erissal, amb 23 quarterades dedicades a vinya, 
cereal, ametllers; i una altra que al document no es pot apreciar el nom 
però que seria la principal ja que compta amb 47 quarterades, de les quals 
la meitat es dediquen a cereal i la resta a garriga en major part i en menor a 
ametllers i alzinars. Les altres dues finques – Can Verd i Ses Bergues- són 
d’extensions molt reduïdes.

 En referència al seu patrimoni immobiliari, tenia dues cases en zona ur-
bana, al nucli de Sencelles i valorades en 412 rals.

 Pel que fa a la seva riquesa pecuària, no es pot apreciar quina classe de 
bestiar tenia ni en quina quantitat, però si que es sap el valor: 200 rals.

 En conjunt, el seu patrimoni estava valorat en 25.537 rals.

2. Pere Josep Amengual “Binifat”
 Té en propietat 5 finques que sumen 72 quarterades i 56 destres equi-
valents a 51 hectàrees. D’aquestes cinc en destaca una molt per sobre les 
altres que és la de Binifat, de 65 quarterades d’extensió i a la qual es cul-
tiven 20 quarterades de cereal, 9 de vinya, 8 d’Alzinar, 3 de figueres, 4 
d’ametllers i un de garrovers; sent la resta de quarterades extensions impor-
tants de garriga i terres ermes.

 Pel que fa a les propietats immobiliàries consten tres cases al nucli de 
Sencelles valorades en 100, 160 i 268 rals respectivament i que sumen un 
total de 528 rals.



191 

 A més a més tenia, segons la seva fitxa, 15 ovelles, 1 egua i un porc va-
lorats en 150 rals.

 Tot plegat ascendia a 24.410 rals de valor de les seves propietats.

3. Marquès de Campo Franco, de Palma
 Un dels pocs terratinents no sencellers que figuren en aquesta llista, te-
nia solament una finca en propietat al terme municipal que era la de Son 
Saletas, una de les possessions més importants i extenses del poble. En 
total, aquesta finca tenia un total de 199 quarterades i 52 destres d’extensió 
o dit d’una altra forma unes 141 hectàrees. Dins aquestes hi trobam que 95 
quarterades es dediquen a cereals, 48 a garriga, 26 a vinyes, 12 a figueres, 
7 a ametllers i la resta a terres ermes.

 Al poble tenia dues cases en propietat valorades en 320 rals una i en 12 
l’altre, que en total sumaven 332 rals en riquesa immobiliària.
 No hi consta bestiar en propietat.
 En conjunt, a Sencelles tenia una riquesa valorada en 53.339 rals

4.- Joan Vicenç Castell
 Tenia en propietat fins a 26 finques que sumaven un total de 125 quarte-
rades, 1 quartó i 87 destres, el que equival a gairebé 89 hectàrees. La major 
part de les finques eren de dimensions mitjanes o petites a excepció de la 
finca principal Viña de dalt, que abastava un total de 48 quarterades i que 
estaven principalment dedicades al cultiu de la vinya -14 quarterades- ga-
rriga -16 quarterades- i cereal -8 quarterades- entre altres cultius menors i 
zones ermes. De la resta de finques, destaquen Vila Priu amb 15 quartera-
des dedicades principalment a cereal i amb una petita part de garriga; Sa 
Coveta amb 10 quarterades principalment de garriga i terres ermes, però 
també amb terres dedicades al cereal i Es Rubiols on s’hi cultivaven a parts 
molt semblants cereals, figueres, ametllers i amb una bona part de garriga.

 Pel que fa a la propietat immobiliària, tenia 6 immobles, 4 a zones rurals 
i 2 a zona urbana del nucli de Sencelles. Pel que fa a les rurals, destaquen 
les cases de Can Castell, valorades en 140 rals, que juntament amb les tres 
cases rurals restants sumaven fins a 64 rals més. De les cases que tenia a 
Sencelles, estaven valorades en 240 i 260 rals respectivament; el que sumat 
donava una riquesa immobiliària valorada en 714 rals.

 Finalment, la riquesa pecuària es distribueix en un ase, 15 porcs, dos 
bous i dues mules, que conjuntament estaven valorats en 25 rals.
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 En conjunt la seva riquesa ascendia, segons els pèrits que van redactar 
aquest document, a 32.701 rals.

5. Pau Ferrer, de Morelló Vell
 A la seva fitxa només hi consta una sola finca, la de Morelló Vell, que té 
una extensió de 71 quarterades i 24 destres, el que equival a 50 hectàrees; 
dedicades sobretot a cereal i a garriga i terres ermes.
 Hi consta només una sola casa també, en terreny rústic i valorada en 12 
rals.
 No hi ha cap bestiar a nom seu.
 En total la seva riquesa ascendeix a 18.149 rals.

6. Pedro Flor O’Brian
 Té tres finques en propietat al terme municipal de Sencelles que su-
men un total de 105 quarterades, 2 quarterades i 4 destres o 75 hectàrees. 
D’aquestes la meitat corresponen a una, que no té nom associat al registre 
i que té fins a 53 quarterades dedicades al cereal -37 quarterades-, terres 
ermes -10 quarterades- i en menor mesura ametllers i figueres. De les al-
tres dues, una la dedica íntegrament a la vinya en 3 quarterades i l’altra a 
terreny de garriga amb 23 quarterades.

 Consta una casa rural valorada en 150 rals i cap animal en propietat.
 En total la seva riquesa es valora en 16.766 rals.

 7. Sebastià Garau i Llabrés
 Posseeix un total de 20 finques amb una extensió de 172 quarterades, 3 
quartons i 65 destres equivalents a 122 hectàrees. D’aquestes destaca la de 
Can Garau que per si sola ja té una extensió de 132 quarterades. D’aquestes 
la majoria es dediquen al cereal -55 quarterades-, garriga -56 quarterades-, 
terres ermes -14 quarterades- i en menor mesura figueres i ametllers. La 
resta de finques són molt reduïdes.

 Hi consten fins a 13 cases de la seva propietat, quatre en terrenys urbans 
al nuli de Sencelles i 9 en terrenys rústics. Les quatre primeres amb un va-
lor de 240 rals tres d’elles i de 24 rals la quarta; i de 12 rals vuit de les nou 
cases de camp i una de 160 rals.
 A l’àmbit pecuari, solament hi ha en nom seu una egua valorada en 60 
rals.
 El patrimoni conjunt està valorat en 57.512 rals.
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8. Sebastià Llabrés
Té dues grans parcel·les a nom seu amb una extensió conjunta de 107 quar-
terades, 1 quartó i 16 destres; que equivalen a 75 hectàrees. D’aquestes 
la més petita i sense nom consta de 18 quarterades, 3 quartons i 1 destra, 
dedicades a la pràctica totalitat a la vinya; i la segona anomenada Jornets i 
amb una extensió de 89 quarterades, de les quals 51 es dedicaven al cereal, 
25 a vinya i la resta a ametllers i figueres.

 A la fitxa hi consten tres cases urbanes valorades en 400, 240 i 56 rals 
respectivament i que de forma conjunta arriben als 696 rals.

 També té 10 animals propietat seva: 5 ovelles, dues mules, una egua, un 
ase i un porc; valorats conjuntament en 286 rals.

 En total el seu patrimoni ascendeix als 46.478 rals.

9. Antoni Oliver
Té una sola finca en propietat, anomenada Son Gat, i que té una extensió de 
88 quarterades, 3 quartons, 58 destres; equivalents a 62 hectàrees.

 D’aquestes la gran majoria eren de garriga i terres ermes i solament 8 
quarterades es dedicaven al cereal, 4 a la vinya i alguns quartons a figueres.
 Pel que fa a la resta de tipus de patrimoni, solament hi consta una casa de 
camp valorada en 12 rals i cap animal.
 En conjunt la seva riquesa es valora en 5.132 rals.

10. Joan Ramis “Romañá”
Té 6 finques amb una extensió conjunta de 142 quarterades i 62 destres, 
equivalents a poc més de 100 hectàrees. D’aquestes destaca la finca de 
Can Romañá que agrupava 129 d’aquestes quarterades i que es distribuïen 
sobretot en garriga i terres ermes (74 quarterades),però en destaquen les 33 
quarterades dedicades al cereal i les 22 de vinya.

 A l’àmbit immobiliari, té tres cases al nucli de Sencelles valorades de 
forma conjunta en 272 rals i sense cap animal registrat a nom seu.
 En conjunt el seu patrimoni ascendeix als 33.506 rals.

11. Miquel Ramis d’Ayreflor
 Era el propietari d’una sola finca de 134 quarterades i 75 destres, unes 
95 hectàrees, Ayreflor, on s’hi cultivaven sobretot cereals a 70 d’aquestes 
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quarterades, 30 dedicades a la vinya, i la resta es repartia en petites parts a 
garriga, terres ermes, figueres i ametllers.

 Tenia una casa en propietat al camp valorada en 300 rals; 2 mules, 50 
ovelles, 6 porcs i quatre bous, tots ells valorats en 740 rals.
 En conjunt el seu patrimoni sumava un total de 42.317 rals.

12. Llorenç Rayó Ferrer
 És el propietari més gran del municipi, ja que entre les seves 11 finques 
acumula fins a 357 quarterades, 1 quartó i 9 destres, el que equival a 253 
hectàrees. D’aquestes parcel·les no en destaca cap per sobre de les altres 
i els cultius que hi ha sembrats estan repartits, però en destaquen, com és 
habitual, els cereals en primer lloc i la vinya, juntament amb moltes quar-
terades de garriga (més de 100).

 Té 6 immobles, tots situats en terrenys rurals  i valorats en conjunt amb 
380 rals. A sumar al valor de les seves 200 ovelles, 6 bous, 7 muls, 8 egües, 
2 ases i 40 porcs, que és de 2050 rals.

 En conjunt la seva riquesa és de 72.851 rals, la persona amb més patri-
moni de Sencelles.

13. Jaume Sard
 Té tres finques en propietat que acumulen un total de 103 quarterades i 
35 destres, el que representa unes 73 hectàrees. D’aquestes tres destaca la 
de Son Jordà de 55 quarterades dedicades sobretot a la vinya -22 quartera-
des- i als cereals -25 quarterades-. Les altres dues eren finques bàsicament 
de garriga i pinar en un cas i de cereal a l’altre.

 Té dues cases, una al poble valorada en 268 rals i una altra al camp de 30 
rals, que en conjunt fan 298 rals de valor. Pel que fa als animals hi veiem 
que té 1 mul, 1 egua, 50 ovelles i 3 pors que sumen un valor de 435 rals.
 En conjunt té un patrimoni de 30.787 rals.

3. COMPARATIVA I CONCLUSIONS

 Per fer una comparativa de la situació del municipi de Sencelles en 
relació a d’altres indrets de l’illa, he emprat les obres de Jaume Alzina i 
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Mestre5; sobre l’estructura de la propietat a la comarca de Llevant; i la 
de Ferrer Flórez6, sobre l’estructura de la terra als municipis de la Serra 
de Tramuntana, com també l’article de Pere Salvà7. Així tenim la visió de 
zones de muntanya, i una altra de la comarca del Raiguer. A més he utilitzat 
un treball previ meu sobre l’estructura de la propietat d’Inca a partir de 
l’Amillarament de 1862 i que també ens servirà per a comparar les xifres 
del municipi de Sencelles.

 Primerament compararé la distribució de propietaris en funció de les se-
ves terres. En aquest aspecte, la situació que desprenen les dades extretes 
de l’amillarament inquer no difereixen gaire de les dades que s’han extret 
a d’altres estudis similars d’altres municipis. Per exemple, tant a la majoria 
de municipis de la Serra de Tramuntana com als de la Península d’Artà, el 
percentatge de petits propietaris, o sigui que tenen menys de 5 hectàrees, es 
mou entre el el 85 i 90%,  així com el 93% d’Inca8, xifres significativament 
més altes que les de Sencelles que compta amb un percentatge de petits 
propietaris del 80’8%. Dins el mateix estrat hi ha més diferències entre mu-
nicipis pel que fa al percentatge de propietaris amb menys d’una hectàrea 
i d’entre una i cinc. Així, hi ha municipis com Inca que tenen percentatges 
altíssims de micropropietaris, o si més no semblants al 65% inquer, com 
és el cas del 60% de Son Servera, el 65% d’Estellencs, el 64% calvianer, 
o el 71% de Fornalutx; però en canvi, trobam altres municipis amb dades 
significativament més baixes de micropropietaris i amb proporcions més 
altes de propietaris d’entre una i cinc hectàrees9, com també seria el cas de 

5  Alzina Mestre, J; 1993; Població, terra i propietat a la comarca de Llevant de Mallorca     
(s. XVII-XIX/XX): municipis d’Artà, Capdepera i Son Servera; ed. Aj. d’Artà.

6 Ferrer Flórez, Miguel; 1980; Nuevas aportaciones al estudio de la estructura de la propie-
dad agrária en la cordillera septentrional de Mallorca a principios de siglo XIX; Palma.

7  Salvà i Tomàs; 1986; �L’estructura de la propietat a la Serra de Tramuntana de l’illa de 
Mallorca el 1862-1863.

8  Més en concret tendriem un 86% al municipi d’Artà, un 87% al de Capdepera, un 90% a 
Son Servera, un 89% a Calvià, un 84% a Estellencs, un 86% a Puigpunyent, igual que a Ba-
nyalbufar, un 92% a Fornalutx, un 93% a Sóller o un 87% a Pollença ( Alzina i Mestre, 1993, 
124-126; Salvà i Tomàs,.1986 26-30 ).

9  Artà, amb un 48% de micropropietaris i un 38% de propietaris d’entre una i cinc hectàrees, 
Capdepera amb un 46% de propietaris amb menys d’una hectàrea i un 41% d’entre una i cinc, 
Bunyola amb un 39% dels primers i un 25% dels segons o Alaró amb percentatges del 50% i 
34% respectivament ( Alzina i Mestre, 1993, 124-126; Salvà i Tomàs; 1986, 26-30).
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Sencelles que compta amb un 34% de micropropietaris, xifra molt inferior 
als primers que hem esmentat, i que només té en el cas de Bunyola unes 
xifres similars.

 Pel que fa als grups superiors, tenim a Sencelles uns percentatges també 
sensiblement diferents als de la majoria de pobles estudiats, sobretot en el 
cas dels mitjans propietaris. A Sencelles comptam amb un molt alt 19’7% 
de mitjans propietaris (que tenien entre 5 i 50 hectàrees), mentre que a Inca 
tenim un petit 5’2% de mitjans propietaris; a la comarca de Llevant  hi ha 
xifres com la del 8’95% de Capdepera o el 10’25 d’Artà i el 7’19% de Son 
Servera (Alzina Mestre, 1993, 124-126). A la Tramuntana, tenim percen-
tatges com el 7’13% a Calvià, 11’64% a Estellencs, 6’98% a Puigpunyent, 
el 9% de Banyalbufar, l’elevadíssim 18’39% de Bunyola -que torna a ser 
l’únic municipi estudiat que té un percentatge semblant o pràcticament 
idèntic al senceller- i el 5’24% de Sóller ( Salvà i Tomàs, 1986, 26-30 ). Per 
tant podem assegurar que Sencelles presenta una xifra extraordinàriament 
elevada de mitjans propietaris i que constitueix el tret més diferenciador de 
l’estructura de la propietat sencellera.

 Referent als percentatges de grans propietaris (més de 50 hectàrees), a 
Sencelles tenim només un 1% de propietaris d’aquesta classe, xifra que 
contrasta amb la majoria de municipis estudiats  com per exemple a la 
comarca de Llevant on tenen entorn del 3% de grans propietaris (Alzina i 
Mestre, 1993, 124-126 ). A la majoria de casos dels municipis de la Serra 
de Tramuntana també ens trobam amb nombres més elevats que el nostre 
cas, com el 2’98% de Calvià, el 3’66% d’Estellencs, el 16’4% de Bunyola 
o el 4’15% de Puigpunyent (Salvà i Tomàs, 1986, 26-30).

 Per altra banda, també s’ha de comparar el percentatge de terra que té 
cada un d’aquests grups de propietaris. Comencem de nou pels petits pro-
pietaris que en el cas que hem estudiat per aquestes jornades tenen fins al 
29’3% de les terres del municipi, mentre que a la comarca de Llevant les 
dades van des del 6% de la terra d’Artà fins al 10% de de Capdepera, pas-
sant pel 9% de Son Servera (Alzina i Mestre, 1993, 124-126). A la zona de 
la Serra de Tramuntana tenim casos com el 4% de la terra a Calvià, el 7% 
a Estellencs, el 5% a Puigpunyent, el 7% a Banyalbufar, el 2% a Bunyola, 
el 26’7% a Sóller, o el 8% a Pollença ( Salvà i Tomàs, 1986, 26-30 ). Tots 
aquetes xifres queden molt enfora de les que hem observat a Sencelles, 
totes manco les de Sóller que és només dues dècimes inferior o la d’Inca 
que presenta un percentatge més elevat encara de terres en mans dels petits 
propietaris, el 32’53% (Colom; 2011).
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 Els dos grups superiors de propietaris també presenten xifres bastant di-
ferents als de la majoria de municipis estudiats, sobretot en el cas de la 
mitjana propietat. Així, pel que fa al percentatge de terres en mans d’aquest 
col·lectiu, ens trobam que l’extraordinàri 45’5% de terres a les seves mans 
a Sencelles –únic municipi estudiat on són la franja que controla més terra 
que els grans propietaris- contrasta amb el cas de la comarca de Llevant, 
on només arriben al 7’31% d’Artà, el 9’15% de Capdepera i el 11% de Son 
Servera ( Alzina i Mestre, 1993, 124-126 ). A la zona de la Serra de Tra-
muntana, tenim percentatges com el 7% de Calvià, el 15’97 d’Estellencs, 
el 7% de Puigpunyent, el 6% de Bunyola, el 29’1% de Sóller o el 13’2% 
de Pollença ( Salvà i Tomàs, 1986, 26-30); o el raiguer com Inca que té 
un important 22’02% de les terres en mans de mitjans propietaris. Podem 
comprovar com les xifres de Sencelles en aquest camp són certament ex-
traordinàries i úniques.

 Finalment, pel que fa a la gran propietat, i com a conseqüència del que 
hem apuntat en el cas de la mitjana propietat, també hi veiem xifres molt 
particulars a Sencelles que contrasten fortament amb altres municipis ma-
llorquins de la mateixa època. És així perquè mentre que en el nostre cas les 
terres controlades pels grans terratinents no arriba ni al 30% (un 25’1%, per 
davall fins i tot de les terres controlades pels petits propietaris) a la comarca 
de Llevant hi ha el 86% de la terra a Artà, un 80% a Capdepera i un 79% 
a Son Servera ( Alzina i Mestre,1993, 124-126 ); i a la Serra de Tramun-
tana xifres del 90% a Calvià, el 75% a Estellencs, el 87% de Puigpunyent, 
el 90% a Bunyola, 43’19% a Sóller i el 78% a Pollença ( Salvà i Tomàs, 
1986, 26-30 ). El cas d’Inca és més semblant però tot i així els seus grans 
propietaris segueixen essent el grup que controla més terres amb el 45% 
del total. Per tant, Sencelles torna a mostrar una gran excepcionalitat en 
l’estructura de la propietat relegant als grans propietaris a la tercera i darre-de la propietat relegant als grans propietaris a la tercera i darre-
ra posició pel que fa al control de la terra.

 En resum, podríem concloure que el camp senceller té una estructura de 
la propietat molt més igualitària i distribuïda que a la resta de municipis 
mallorquins estudiats d’aquesta època històrica, amb un enorme protago-
nisme dels mitjans propietaris i una absència notable dels grans terratinents 
mallorquins, i uns terratinents locals amb molt poc pes si el comparam amb 
el que tenen a altres indrets. És realment excepcional que el primer grup 
en propietat de terres a Sencelles sigui el dels mitjans propietaris i no els 
dels grans propietaris com és el cas a tota la resta de pobles mallorquins, 
com també és de destacar el seu elevat nombre com també la relativa baixa 
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xifra de petits propietaris i sobretot dels micropropietaris, que a la majoria 
de municipis representen a més de la meitat mentre que a Sencelles a penes 
superen el terç.

 Si partim de la situació genèrica del camp mallorquí a finals del segle 
XIX que van teoritzar la doctora Isabel Moll i Jaume Suau, hem de con-
cloure que l’estructura agrària sencellera –sempre a partir de la font que 
estam emprant- es trobava en l’estadi més avançat de la desarticulació del 
monopoli de la terra per part de la noblesa terratinent de tots els municipis 
estudiats; un procés que acaba a nivell de Mallorca ja ben entrat el segle 
XX

 Tot i que les xifres que he extret a partir de l’anàlisi de l’amillarament 
no deixin de reflectir un desigual repartiment de la terra i unes diferències 
abismals pel que fa a patrimoni i riquesa entre uns pocs i la gran majo-
ria, ens trobam davant un municipi amb una estructura de la propietat més 
equilibrada i igualitària que la resta de municipis del moment, amb un im-
portant pes de la petita i mitjana propietat10.

10  Aquest és un treball que ha girat entorn al buidatge de l’amillarament com a font principal 
i a causa d’això,  em veig incapacitat d’explicar els motius del perquè d’aquesta distribució 
més igualitària. Això requeriria una recerca més exhaustiva i de més fonts que no la de l’ami-
llarament, que simplement ens dona una fotografia de com estava distribuïda la terra en aquell 
moment en concret.
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4.-ANEXE

Quadre 1:Estructura de la propietat a Sencelles al 1864

Freqüència de
propietat

Nombre de 
propietaris

% Hectàrees de 
propietat

%

Petits propietaris  
(0-4,99 Ha)

1.042 80,8 1.573,2 29,3

Mitjans  
Propietaris 
(5-49,9 Ha)

258 19,7 2.444,2 45,5

Grans propietaris 
( > 50 Ha )

13 1 1.348,6 25,1

TOTAL 1.314 100 5.366 Ha 100

(Font: elaboració personal a partir de l’Amillarament de Sencelles. AHMS, 442.1 i 442.2)

(Font: elaboració personal a partir de l’Amillarament de Sencelles. AHMS, 442.1 i 442.2)
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( Font: elaboració personal a partir de l’Amillarament de Sencelles. AHMS, 442.1 i 442.2 )
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RELACIONS DE GABRIEL MARIÀ
RIBAS DE PINA AMB BINIALI

La devoció i el monument a la Puríssima Concepció

Introducció

 Al bell mig de la plaça principal del 
llogaret de Biniali, s’hi aixeca airós un 
monument consagrat a la Puríssima 
Concepció de Maria. Fou inaugurat 
l’any 1855 tot commemorant la Defini-
ció del Dogma de l’Immaculada per part 
del Papa Pius IX. El promotor i patroci-
nador d’aquesta obra, que ara honora la 
història del poble binialer en particular 
i del municipi senceller en general, fou 
Don Gabriel Marià Ribas de Pina i Ga-
llard del Canyar (1814-1873), incansa-
ble i apostòlic propagador de la devoció 
a la Mare de Déu, arreu de tot Mallorca. 

 Des de l’edat més tendra sempre trobem a Mossèn Ribas de Pina ínti-
mament  lligat a la que ell anomenava, amb mots amorosíssims, “Nostra 
Puríssima Mare”. Va veure la llum primera a Can Ribas de Pina, al carrer 
de Can Savellà de Palma, robust i noble casal mallorquí que s’empara a 
l’ombra de l’església conventual dels fills de Sant Francesc. Quan encara 
només tenia dos any, l’infant s’emmalaltí de tanta gravetat que quasi el va 
portar al sepulcre. Els seus pares Miquel i Joana, ambdós dotats, ja, d’una 
profunda i encesa devoció mariana, feren la promesa que si el nin es curava 
dedicarien a la Puríssima una capella a l’església de Pina. Així va succe- a la Puríssima una capella a l’església de Pina. Així va succe- una capella a l’església de Pina. Així va succe-
ir i ell mateix, passats els anys, ho recordaria amb paraules d’agraïment: 
“conservació de sa vida y salut quant encara era molt nin per el vot que li 
feu mon pare de edificar-li sa capella en Pina”.1 Sempre he cregut que el re-

1  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 129.
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taulet d’aquella capella immaculista patrocinada pel pare del Mossèn, anys 
més tard fou traslladat a la parròquia de Sant Cristòfol de Biniali i és el que 
trobem, ara, dedicat a sant Francesc d’Assís. Miquel Àngel Moncadas i 
Batle, en aquestes Jornades presenta una comunicació que centra l’atenció 
en aquesta capella.

 A més d’una ingent labor espiritual desenvolupada arreu de tot Mallorca, 
Mossèn Ribas de Pina, també va destacar com a patrocinador d’obres de 
reforma, engrandiment i decoració d’algunes esglésies de Mallorca. Aquí 
hi destaquen la de Pina, la de Santa Eugènia i la de Biniali, entre d’altres.2 
Ell mateix en deixà constància d’aquest patrocini i de la seva predilecció 
envers aquestes �cuyos pueblos he procurado con mayor empeño santificar 
y cuyas iglesias he procurado enriquecer y adornar”;3 predilecció òbvia per 
ésser aquests els llocs on s’hi estenien els bens patrimonials de Can Ribas 
de Pina. Aquell autèntic mecenatge artístic fou possible, sens dubte, gràcies 
a les excel·lents condicions econòmiques de què va disposar.  

 De totes aquestes obres, la més coneguda i estudiada és aquella de 
Pina, on hi va executar el projecte d’un ambiciós programa iconogràfic 
d’exaltació mariana i, també, franciscana. Aquest s’estengué per les cape-
lles, retaules, voltes i per qualsevol espai d’aquest temple de la nostra page-
sia, que molt encertadament alguns autors han classificat com una autèntica 
“Capella Sixtina de Mallorca”.4 

2 Pel que fa, també, al terme de Sencelles, cal apuntar que també fou el promotor de la cons-
trucció del retaule major de l’església de Ruberts. Vegeu: Ribas, Gabriel, Documentos V 
(1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor Maria Rigo, FFM. P. 133. I, 
Llabrés Sans, Jordi, La Mare de Déu del Carme de Ruberts. Un santuari marià al bell mig de 
Mallorca. Document inèdit.

3 Ribas, Gabriel, Escritos. Palma de Mallorca, 1983. Edició a cura de Sor Maria Rigo, FFM. 
Carta de Gabriel Marià Ribas de Pina a Marià Conrado, marquès de la Fontsanta, 6 d’octubre 
de 1859. P. 175.

4 Qui vulgui ampliar més aquest tema vegi: Villalonga de Cantos, Priamo, “La Iglesia de los 
SS. Cosme y Damián de Pina en Algaida (Mallorca). Programa constructivo y iconográfico”. 
Mayurca 21 (1985-1987). Llabrés i Martorell, Pere Joan, La iconografia de l’església de Pina 
(Mallorca). Mallorca, 2006. Llabrés i Sans, Jordi, �Mossèn Gabriel Ribas de Pina, terciari 
franciscà i “devotíssim de la Puríssima”. Dins Fulls per a la nostra historia, butlletí de la fra-
ternitat de la OFS del convent de framenors caputxins de Mallorca. Nº6, novembre de 2014. 
Llabrés i Sans, Jordi, �La iglesia de Pina (Mallorca). Un monumento todo de María”. Dins 
Miriam, revista mariana universal. Any LXV, num. 393, març-abril de 2015.
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“Exili” i mecenatge marià. Eixida a Itàlia per a l’ordenació sacerdotal

 De ben jove Don Gabriel Marià havia comprès que Déu el cridava a 
la vida sacerdotal i religiosa. Aquesta darrera vocació en el sí de l’Orde 
Franciscà. Més aquell projecte, a conseqüència de circumstàncies políti-
ques adverses hagué de superar dificultosos obstacles. Hem de considerar 
que entorn de l’any 1835 l’estat espanyol estava immers dins un ambient 
liberal i anticlerical que va desembocar en els decrets de l’exclaustració 
dels religiosos i en una forta crisi per a l’Església. La clausura del Seminari 
Diocesà i de les càtedres regentades en convents per religiosos, així com 
la prohibició per part del Govern espanyol als bisbes d’ordenar a nous sa-
cerdots, l’impedien de fer camí cap al compliment de la vocació sacerdotal 
“quasi innata”. Llavors pren en ferm la decisió de partir a Roma per estu-
diar i rebre l’Orde Sagrat: “por el mes de mayo de 1837 determiné abando-
nar mi patria para poner en práctica mi primera vocación”.5 Aleshores tenia 
23 anys i ja s’havia despert dins ell un autèntic esperit de voler millorar o 
enriquir tot el que fa referència al culte i, sobretot, a estendre la devoció a 
la Mare de Déu, concretament en l’advocació de la Puríssima Concepció. A 
l’església de Pina havia costejat la construcció de la capella de les Ànimes, 
per la de Santa Eugènia l’altar de Sant Francesc i va començar la construc-
ció de “la sumptuosa capella fonda de la Puríssima Concepció”.6 

 Tot i aquell �exili” Gabriel Marià no descuida en cap moment els seus 
propòsits d’engrandir el Regne de Déu a Mallorca, principalment en els 
poblets esmentats, que ell tant estimà. La correspondència mantinguda, de 
manera assídua, amb la mare, germans i gent del seu entorn n’és una prova 
ben fefaent. En les seves cartes, a més de preocupar-se i demanar per la hi-
senda familiar, s’interessà prou per tots els projectes espirituals i materials 
que portava entre mans i en el pensament. “No dejeis de darme razón de lo 
que se haga, o pensais hacer en la hacienda, y también de mis iglesias de Stª 
Eugenia y Pina”.7 “Mi querido Miguel (referint-se al seu germà): no puedes 

5 Ribas, Gabriel, Escritos. Palma de Mallorca, 1983. Edició a cura de Sor Maria Rigo, FFM. 
Carta de Gabriel Marià Ribas de Pina a Marià Conrado, marquès de la Fontsanta, 6 d’octubre 
de 1859. P. 170.

6 Fullana Puigserver, Pere. Llabrés Martorell Pere Joan, Gabriel Marià Ribas de Pina (1814-
1873). Mallorca, 1997. P. 37.

7 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 42.
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figurarte la satisfacción que me das escribiéndome todo lo que pasa en tí, en 
la hacienda y en mis iglesias”.8 Els animava a escriure molt i amb detalls: 
“Las cartas tanto cuestan grandes como pequeñas por lo que podreis escri-
bir mucho”.9 Al germà Miquel el constituí corresponsal i representant dels 
seus projectes. En certa ocasió escriu als devots de la Puríssima de Santa 
Eugènia: “Voltros teniu el meu germà que molt be sabeu que me asemble 
en tot y particularment ab aquexe devosio”.10 No eren poques les recoma-
nacions que els enviava pel mitjà epistolar: “Se verdaderamente devoto del 
dulce misterio de la Purísima Concepción y procura extender esta devo-
ción; a mí me gustó mucho ver en tu carta que te demostrabas como cabeza 
de la Concordia 11 de Stª Eugenia pero hubiera deseado que me escribieses 
lo que costaron los adornos, pues todo lo deseo saber”.12 “Encomiéndame 
a Dios: Se devoto de la Concepción Purísima y procura dilatar su culto; 
da de mi parte finas expresiones a mis amables Sres. Vicarios de Stª Euge-
nia y Pina, repitiéndoles que no teman molestar al que desea servirles”.13 
�Mucho me elegré al leer la suntuosidad con que se hicieron las fiestas de 
la Concepción en mis dos amadas iglesias de lo que darás de mi parte las 
gracias a sus dos respectivos vicarios mis íntimos amigos, diciéndoles que 
ahora más que nunca conozco el motivo que tengo de serles agradecido 
por lo que me dejaban hacer en sus iglesias, pues nada me fastidia tanto en 
Roma como el no poder propagar la devoción como allí”.14 

8 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 103-104.

9 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 117.

10 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
sor Maria Rigo, FFM. P. 72.

11 La Concòrdia de la Puríssima Concepció era una mena d’associació o obreria dedicada 
exclusivament a a promoure i augmentar la devoció a la Mare de Déu en el misteri de la seva 
Puritat. Tenia cura de l’adornament de les capelles de la Puríssima que per iniciativa de Don 
Gabriel Marià s’anaven construint en els llocs on s’establí, a Santa Eugènia, Pina i Biniali.

12 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
sor Maria Rigo, FFM. P. 64. 

13 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
sor Maria Rigo, FFM. P. 119-120.

14 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
sor Maria Rigo, FFM. P. 205.
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 En aquest sentit la gent del seu entorn, a Mallorca, intentà satisfer tota 
aquella curiositat que podem considerar més que justificada. �Las iglesias 
de Pina y Stª Eugenia van adornándose de día en día, en la primera está ya 
listo el frontis con su reloj como también blanqueados los lados y renovado 
el reloj antiguo, (también se ha grabado el de Son Ribas). En la segunda se 
están ya blanqueando las arqueadas y paredes”.15 “Hubiera deseado mucho 
que hubieses visto la solemnísima fiesta que hemos hecho en la iglesia de 
Pina”.16 “Sabrás que en Stª Eugenia han puesto las gradas al presbiterio y se 
han estucado la mesa y las pilastres y todo ha salido muy bien”.17 “Sabrás 
que se ha comprado una tienda real para estrenarse el día de la Purísima 
Concepción”,18 etc.

 Tot aquest enfilall de notes poden semblar poc rellevants per al nostre 
tema, però a dir veritat ens demostren que en aquell context de llunyania 
geogràfica Don Gabriel Marià no es descuidava de Mallorca. Tampoc dels 
mallorquins dels pobles que ell més estimava, als quals  recomanava que 
mai s’apartessin de la devoció a la Puríssima. En unes lletres entranyables 
que escriu a una de les criades de Can Ribas li explica: “En aquexe siutat 
de Rome se te a Mª Smª una devosió que no es pot esplicá. El dia de la 
Purísima enternía veure el poble, derrere une gran prosesó que fan es fran-
ciscans, cantant la lletenia y algunes bones dones en llagrimes en los seus 
ulls. Algunes vegades en es sermons diven es predicados: diguem en señal 
de arrepentiment, “Viva la Madonna”, que així anomenen a Maria. Y tot es 
poble en gran crits heu repetex”.19  

 Durant tot el temps d’estada a Itàlia, quan parla de les “seves esglésies”, 
principalment es refereix a la de Santa Eugènia i a la de Pina, que tant va 

15 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
sor Maria Rigo, FFM. P. 83.

16 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
sor Maria Rigo, FFM. P. 140.

17 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
sor Maria Rigo, FFM. P. 156.

18 Ribas, Gabriel, Documentos III (1814-1842). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
sor Maria Rigo, FFM. P. 188.

19 Ribas, Gabriel, Documentos IV (1843). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 23.
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reformar, ampliar i adornar. Però és durant aquella etapa que gira la mirada 
envers el llogaret senceller de Biniali, veïnat de la seva possessió de Sa 
Torre, per projectar-hi el seu propi programa de devoció i exaltació de la 
Puríssima. En aquell temps era vicari in càpite de l’església de Biniali 20 el 
Pare Domingo Garcías Rubí, amb qui mantingué una coral amistat.  

 A aquest prevere, natural de Llucmajor, li va afectar en primera perso-
na l’exclaustració religiosa de 1835. Era franciscà, de l’orde de framenors 
observants, i en aquelles saons formava part de la comunitat del Convent 
d’Artà.21 Coneixem una carta del Pare Garcías, escrita a Biniali en el mes 
de febrer de 1843 i dirigida a Mossèn Ribas de Pina. Li escriu: “Dios derra-
me sus bendiciones sobre Vm., y sobre toda su familia que tanto se intere-
san para que se propague el culto de Dios y la devoción a la Virgen Madre. 
A esta Madre Purísima...”.22 A la mateixa li explica com havia predicat la 
Novena de la Puríssima de l’església de Pina, en el mes de desembre de 
l’any anterior, fent ús dels punts de meditació composts pel mateix Ribas 
de Pina: �meditaciones tan fervorosas y eficaces que no sólo hicieron pro-
rrumpir a los oyentes con lágrimas, sollozos y suspiros, sino que yo mismo 
dos o tres veces tuve que deternerme para dar lugar a mis lágrimas”.23 

 En el mes d’octubre de 1843 el Bisbe de Palència, Mosenyor Carles 
Laborda,24 havia anat a confirmar a Biniali. La informació, que és trascen-
dental, arriba a Mossèn Gabriel Marià de la mà de la seva germana Maria 
Margalida: �Como Miguel y mamá te dan relación de la confirmación de 
Stª Eugenia yo te la daré de Biniali. Sabras como el 21 del pasado en razón 
de la lluvia no poder los de Biniali pasar a Sansellas, el Señor Obispo de 
Palencia a cosa de las siete de la mañana del día de las vírgenes pasó por 
dicho lugarcito en el que confirmó 63 niños y el madrino fue Don Juan Fiol 
de Son rayo; y yo fui la madrina de las niñas que fueron 53, esto es ciento y 

20 Aleshores l’església de Biniali era una vicaria in càpite que depenia de la parròquia de 
Sencelles i estava sota la jurisdicció del mateix rector. El responsables de les vicaries in càpite 
tenien el nomenament de vicaris in càpite.  

21 Fullana Puigserver, Pere. Llabrés Martorell, Pere Joan, Gabriel Marià Ribas de Pina 
(1814-1873). Mallorca, 1997. P. 81.

22 Ribas, Gabriel, Documentos IV (1843). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 40.

23 Ibid.

24 Per ampliar la imformació vegeu: Xamena, Pere, Riera Francesc, Història de l’Església a 
Mallorca. Mallorca, 1986. P. 305-306.
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diez y seis”.25 La resposta de Don Gabriel Marià no es feu esperar i aquesta 
constitueix un document de primera importància, car hi trobam el bessó de 
la nostra història: “Querida hermana: de todas las cartas ninguna me fue 
tan grata como la tuya y no creas que fuese porque te ví madrina de tanta 
multitud si bien es verdad que también me alegro, pues puede servir de 
medio para introducir en aquel pueblo [de Biniali] lo que tanto deseo que 
es lo que escribí al P. Domingo.... Dí al Señor Guillermo,26 que introduzca 
la Concordia que es de grande bien espiritual para las almas, y pecuniario 
para la iglesia y en poco tiempo se replegará un fondo para hacer una capi-
lla como teníamos proyectado que no tema a obstáculos que con Dios todo 
se puede y el Señor se lo pagará abundantísimamente, y como tu eres mujer 
dí a mi hermano que le dé por mi un abrazo, pues se aumenta mi amistad 
cuando veo que es propagador del misterio que es el imán de mi corazón”.27  

 Quan s’escriviren aquestes dues darreres cartes Mossèn Gabriel Marià 
sojornava a la ciutat de Gènova, formant part del convictori que organitzà 
Monsenyor Francesc Ignasi Cabrera i González de Aguilar.28 Pel que sem-
bla aleshores, ja podria estar pensant en un possible retorn a Mallorca. La 
situació politicoreligiosa havia canviat ferm i, de mica en mica, l’Església 
recobrava les llibertats que li havien estat arrabassades. A principis de març 
de 1844 anuncia a la seva família que té en ment el retorn a Mallorca: “an-
tes de la Pascua nos veremos si Dios quiere”.29 Per aquelles saons la família 

25 Ribas, Gabriel, Documentos IV (1843). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 146-147.

26  Fa referència al vicari de l’església de Randa, Mossèn Guillem Socies, del cercle d’amistats 
de Mossèn Gabriel Marià. Hem seguit copiant el que diu aquesta carta per l’interès que ens 
ofereix en el tema que tractem. 

27  Ribas, Gabriel, Documentos IV (1843). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 163.

28  Aquest prevere originari de Córdoba, fill dels marquesos de Villaseca i comtes de Villa-
nueva de Cárdenas va fundar aquest col·legi o fraternitat sacerdotal, per oferir l’oportunitat 
a capellans espanyols o candidats al presbiterat, residents a Itàlia i que volien perfeccionar la 
seva formació teològica, espiritual i apostòlica. Després vingué a Mallorca i organitzà un grup 
de capellans que es dedicaren a les missions populars. Curiosament la primera que feren va ser 
a Rubert l’any 1850. Hi intervingué el rector de Sencelles Don Joan Molinas i Amengual, i a 
partir d’aquella experiència apostòlica, Cabrera, es va convertir en una persona decisiva en la 
fundació del Convent de la Caritat de Sencelles, fundat per la Beata Francinaina Cirer, l’any 
1851. 

29  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 31.
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esguardava amb anhel aquell retrobament. El seu germà, en una carta l’hi 
fa algunes comandes, entre elles aquesta: “Desearia que cuando vengas 
llevases algunos S. Cristos bendecidos por SS. aunque sean de los mas or-
dinarios, y un par de relíquias también ordinarias para Biniali”.30  Finalment 
dia �13 de maig de 1844 Gabriel-Marià, amb tota la unció del seu sacerdo-
ci, tan llargament desitjat i tan sacrificadament aconseguit, amb la il·lusió 
del retorn a la pàtria i de l’abraç entranyable de sa mare, germanes i germà, 
que li besarien les mans amb tanta devoció, arribava a Mallorca. N’havia 
estat allunyat 2 anys i 27 dies. El 16 de maig celebrava la seva primera 
missa a Mallorca”.31 Hem de suposar l’alegria que tingué en veure l’avanç 
de tots els seus projectes i la bona feina feta, en aquest sentit, per part de 
la seva família. 

 El primer diumenge de 1844 s’havia introduït a Biniali la devoció de 
l’Estrella32 i en el mes de febrer la Concòrdia de la Puríssima, la qual fou re-
buda amb mostres extraordinàries d’entusiasme per la pràctica totalitat dels 
veïns. Ja la germana Maria Margalida li havia avançat, a finals de desembre 
de l’any 43, que això ocorreria: “en Biniali además de la Estrelleta, me dijo 
el P. Domingo, podría ser que el año que viene pusiesen la Concordia, y 
sabrás que han hecho cuatro angelitos que hiban muy bien adornados el dia 
que cumplia años de la Reserva y se piensa en hacer tres Reynas”.33 La no-
tícia de la posada en marxa de la Concòrdia no es feu esperar gaire. Dia 21 
de febrer, li escriví la germana Josepa: “Sabrás como en Biniali ya tienen 
establecida la Concordia, de nuestra dulce Madre María, y todos cuantos 
hay en dicho lugarcito, están alistados, y su empiezo ha sido con muchísi-

30  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 37.

31  Fullana Puigserver, Pere. Llabrés Martorell, Pere Joan, Gabriel Marià Ribas de Pina 
(1814-1873). Mallorca, 1997. P. 99.

32  La festa de l’Estrella era una funció mariana mensual instituïda per la família Ribas de 
Pina, a iniciativa de Gabriel Marià, a les esglésies de Santa Eugenia, Pina i Biniali, en honor 
de les 12 estrelles de la corona de la Puríssima de la qual parla l’Apocalipsi. Durant la seva 
estada a Itàlia, sovint instava a la seva mare i als germans perquè mantinguessin viva aquesta 
devoció amb particular dedicació i amor. Penso que l’estrella pintada a l’escut que corona 
l’actual retaule de la Mare de Déu de Lourdes de l’església de Sant Cristòfol, és un testimoni 
que ens ha quedat d’aquella entranyable devoció mariana. 

33  Ribas, Gabriel, Documentos IV (1843). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 186.
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mo fervor. Dios haga que continue”.34 Després Maria Margalida hi afegeix 
altres detalls al respecte: “en Biniali ademas de la estrelleta, Concordia y 
angelitos van a hacer Reynas, pues hoy ya hemos comprado para las co-
ronas de tafetan blanco, con estrelletas de oro por encima, y creo estaran 
muy bonitas”.35 Per la documentació que ens ha arribat podem entreveure 
com els  germans, principalment Maria Margalida, actuen com a represen-
tants del mossèn en el poble de Biniali. Adesiara els fa algunes encomanes: 
“Dirá a mis amables hermanas que tengan esta por propia suplicando a una 
de ellas digan a casa de Bover de Biniali que ya he estado en Tivoli y que 
Fr. Luis esta bueno y le saluda”.36

L’avantprojecte. La capella de la Puríssima de Biniali

 Totes aquelles pràctiques de pietat introduïdes per la família Ribas de 
Pina aplanaven el camí de Don Gabriel Marià per quan ell ja venia amb el 
projecte de fer excel·lir més el culte a la Puríssima, dins el lloc de Biniali. 
Diguem que el camp estava prou assaonat. No cal descuidar, tampoc, que 
la devoció dels binialers a la Immaculada Concepció ja havia arrelat segles 
enrere. Testimoni d’aquella antigor és un relleu que la representa, datat de 
1660 i que a mode d’escut corona la façana principal del casal de Son An-
tich.37     

 Poc després del retorn de Ribas de Pina a Mallorca, entorn de la solemni-
tat de dia 8 de desembre, ell mateix va promoure les obres per construir una 
capella de la Puríssima a l’església de Sant Cristòfol. Dia 11 de desembre 
va anotar les primeres despeses. Aquell any de 1844 hi pogué gastar 63 

34  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 28. 

35  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 36.

36  Ribas, Gabriel, Documentos IV (1843). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 70.

37  Son Antich és considerada la casa principal de Biniali i per alguns, podria ser el nucli 
primigeni del llogaret de Biniali. Des de sempre s’han caracteritzat per la seva devoció a la 
Puríssima. A més de trobar-hi algun llenç que representa a la Mare de Déu en aquest misteri, 
hi ha una tela on hi es pintada ella, envoltada dels símbols iconogràfics marians. La família 
Jaquotot-Molina, senyors de Son Antic, cada any per la festa de la Puríssima l’exposaven en 
el frontis de la casa i per allà hi passava la processó.  
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lliures, 17 sous i 4 diners.38 Satisfet per la bona acollida que demostraren 
els binialers amb les dites obres, els va voler obsequiar amb una relíquia del 
Lignum Crucis i un reliquiari d’argent per guardar-la,39 segons llegim en 
una carta que ell mateix va signar dia 8 de març de 1845 i que transcrivim 
moguts per la importància que se li deu atribuir:

“Sr. D. Juan Mercadal Pre. y Vicari de Biniali y demés poble.

Molt Sr. meu y apreciadisim amic y amats vecins... la gracia del Es-
perit sia sempre en voltros.
Entre es principals adornos de ses iglesies, se han contat sempre se 
presiosisima relliquia de la vera Creu, que apenes se trobará iglesia 
ninguna que no poseesca una porció de aquella lleña sagrada que va 
ser instrument principal de sa nostra redenció, y que no se servesque  
de ella per beneí es fruits de sa terra, per conjurá ses tempestats y 
espelí es dimonis. = No obstante de tot axo, poc temps ha que vatx 
sebre que aqueixa iglesia de Biniali no se poria gloriá de tenir una 
relliquia tan important, y vatx proposá en lo interior del meu cor que 
no pasaria el temps de la Vera Creu de lo any 1845 sense que tengués 
una relliquia tan necesaria. Per satisfé, per tant, es meu desitx, los en-
vii aquesta Vera Creu de plata que esper será des seu gust, y es metex 
temps que es una prova de sa agraïment que se mereixen per haver 
comensat sa capella de la Purisima Mare; crec que será també un nou 
motiu per acabar-la en fervor.
Ya te amat Sr. Vicari, en la seva iglesia lo que segurament desitjava el 

38  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de sor 
Maria Rigo, FFM. P. 55 i 147.

39  Altres donacions de Gabriel Marià engrandiren i conformaren el reliquiari o dipòsit de 
relíquies de l’església de Biniali. Dins quatres manifestadors de fusta policromada d’argent 
s’hi estotgen partícules de sant Cristòfol, santa Àgueda, sant Antoni Abat i santa Bàrbara, sant 
Bernat, sant Francesc d’Assís i santa Llúcia, sant Llorenç, sant Vicenç Ferrer i santa Filomena. 
Un estudi a part mereix l’urna que conté el cos del màrtir sant Faustí, conservada a la capella 
de Sant Francesc. El mateix Gabriel Marià relata l’origen de moltes de les relíquies que va 
arribar a aconseguir: �Tuve el indecible gusto de besar el pie al sumo pontífice Gregorio 16 
el cual me trato con suma afabilidad, mereciendo de el no solo una infinidad de indulgencias, 
si no que tambien un sin número de reliquias y cuatro cuerpos de santos mártires, el de S. 
Placido, el de S. Pio, el de S. Urbano y el de S. Faustino”. En principi aquesta urna-reliquiari 
era destinada a Biniali. Desconeixem la raó per la qual Ribas de Pina la va seguir guardant a 
l’oratori de Sa Torre, dedicat a Sant Bonaventura. Anys més tard, la senyora Celestina Ribas 
de Pina i Sureda la va dipositar a l’església de Biniali.
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seu cor, y teniu voltros tots, vecins de Biniali se arma més poderosa 
per vence es vostros inimics, una porció de sa matexa creu ahont morí 
Jesucrist, sa nostra vida, per redimir ses nostra animes. Procurau, per 
tant fer-vos dignes de tenir entre vosaltres aquest do que el cel vos 
envia vivint una vida verdaderament cristiana, cumplint aquells dos 
principals preceptes de sa nostra relligió sacrosanta, amant a Déu so-
bre totes les coses y es proxim com a voltros matexos, y mentres tant 
disponga V. Sr. Vicari, y disponeu tots del que en Cristo vos ama y 
espera que l’encomaneu a Deu.

Gabriel Mariano Ribas de Pina, Pre.”40 

 La resposta del Vicari Mercadal no es feu esperar, car just quatre dies 
després ell mateix notificava epistolarment al seu destacat benefactor l’ale-
gria en què fou acollida aquella donació tan sagrada i distingida: 

�Molt Sr. meu Dn. Gabriel: yo y tots los vecins de aquest poble el 
saludam en Christo nostro Sr.; y despues de estar ple el meu cor de 
alegria, ya principalment per haver rebut la preciosisima joya de la 
Vera Creu de plata, el dia vuit corrent, que V. m. se ha dignat regalar 
en aquesta Iglesia, la qual sens dubte queda adornada y tan rica ab la 
preciosisima relliquia de la Stª Vera Creu que no es posible espresarlo, 
tanta es la virtud; y ya perque he esperimentat que los moradors de 
aquest poble, tengueren una gran alegria quant el diumenja inmediat 
a la primera misa los vaix anunciar que V. m. havia regalat en aquesta 
Iglesia una tan preciosisima relliquia, la que varen veure y veneraren 
quan se li doná el culto degut a la tarde despues de haver resat el SSM. 
Rosari; en particular don a V. m. moltisimas gracias, y també de tots 
los vecins de aquest poble; los cuals he conegut que desitjan conten-
tarlo fent el seu gust, y que en realitat interiorment senten encomenar-
lo a Deu, y que estan animats de un nou animo a fer lo posible per la 
capella de la Purisima Verge Maria...”41

 La dita capella fou solemnement beneïda dia 9 de novembre de 1845; hi 
hagué ofici, sermó que va predicar el seu benefactor i refresc. Aquell mateix 

40  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 55-56.

41  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 57-58.
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dia el poble de Biniali celebrava l’aniversari de la instal·lació de la Reserva 
Eucarística.42 Ribas de Pina, en la seva prèdica va enllaçar aquests dos te-
mes: �¿Si era just que es fills de Israel celebrasen ab solemnidat se istitucio 
de se pascua, cuant molt mes eu será que voltros, habitants de aquex ven-
turos y amat poble de Biniali celebreu cade añ solemnement aquex dia en 
que Jesucrist, que segons St. Pau es se nostre vertedera pascuam venge amb 
so seu propi cos, anima y divinitat á abita entre voltros? ¿Si era just que es 
poble de Israel celebras ab solemnidat se pascua perque era es principi de 
tants de beneficis, entre es cuals se conte es de aquella columna de foc que 
los guiava en ses tenebres, cuant molt mes eu será per voltros que celebreu 
aquex dia en que una columna resplendísima, Maria bax des glorios titol 
de se seve concepció immaculada, ve á disipá ses tenebres des pecat y á 
enseñarvos es camí segur que conduex á la eterna gloria?”.43 Després, amb 
les seves paraules justifica la construcció de la capella: �Tres añs solament 
fa que se comnsá en aquexe iglesia se devoció de ses dotze estrelles, y es 

42  Dia 16 d’octubre de 1806 el bisbe de Mallorca, accedint a les peticions formulades per 
la gent de Biniali va autoritzar la reserva de l’Eucaristia i la Font Baptismal. Tant el preveré 
encarregat de l’oratori, mossèn Pere Josep Pieras com els diputats que representaven el vesin-
dari, i que eren els honors Antoni Fiol, Guillem Amengual i Sebastià Bibiloni, adreçaren a la 
cúria episcopal un memorial en el qual s’exposava: “Que la distancia de tres quartos de hora 
de camino en que se halla aquella población de la Parroq. De Sancellas de que es feligrecia, 
el mal camino qe hay y la dificultad que se experimenta en el Invierno de pasar el torrente 
qe media entre una y otra población, retrahe a aquellos vecinos el acudir a la matriz para la 
frequencia de los Sacramentos y recibir el pasto espiritual de su Parroco y algunas veces causa 
qe mueran aquellos vecinos sin recibir el Santísimo Viático y Unción… Estos inconvenientes 
han exitado el Deseo en aquellos vecinos de poner reserva en la Igla. que se halla construida 
dentro de la misma Población: a este fin se han esmerado en fabricar un quadro (retaule) en la 
Capilla Mayor y recomponer el resto del cuerpo de la Igla. con la regular decencia, y en el dia 
han ofrecido los mismos vecinos contribuir en quantas limosnas sean nessesarias para el Culto 
Divino y además algunos particulares estam promptos en obligarse a la mayor formalidad a 
mantener la lámpara siempre ardiente. Siguiendo en dar una gratificación al Rvdo. Vicº hasta 
qe este dotada Vicaria y atender a los demás gastos qe acarree una suffraganea; todo esto por 
efecto de la devoción y religión que han heredado de sus mayores y pa. ver cumplidos tan 
católicos Designios, tiene aquel venzindario un ardiente deseo de qe se ponga Reserva en la 
citada Igla. para consuelo de los ochenta vecinos y familias de que se compone y no pudiendo 
verificar sin el permiso de SS. Ilma”. Gabriel Marià en el seu sermó volgué fer referència a 
aquell fet històric de primera magnitut: “amats Binialés, temps ei havia que si no era necesari 
fer llargs viages, perque el SSm. se trobe en casi totes ses iglesies des cristians, pero era precis 
que surtiseu de aquex poble per porer visitar es vostro Deu segrementat. Pero es segon diu-
menge de Novembre de 1807, vos digé á voltros  el Señor lo metex que altre temps á Salomó: 
Jo he escoltades ses vostres súplicas y he elegit aquexe iglesia perque sige se meve case”.

43  Ribas, Gabriel, Sermons. Volum I (1843-1859). Palma, 2006. Edició a cura de Sor Maria 
Rigo, FFM. P. 122.
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cap de poc temps se plantá se con-
cordia de la Purísima; pero exo no 
era bastant per setisfer es desix de 
un poble vertaderament devot. No, 
no purien de ningun modo sufri es 
abitants de Biniali no tenir una ca-
pella de la Purísima, cuant apenas 
se troberá iglesia alguna que no la 
tenga. Pero no vos afligigeu amats 
moradors de aquex poble; el Señor 
en page de haver comensada tan 
Sta. Devoció á exeptats es vostros 
desitjos y molt pronte veureu en 
equexe iglesia une capella de la Pu-
risima. Y en afecte, qui es aquella 
Sta. que esta colocade á se capella 
que se acaba de beneí, vestida de 
sol, calsada de se lluna, coronada 
ab dotze estrelles y que te bax de es peus á la serpent infernal? Es Maria bax 
des titol de se seve concepció immaculada que ve en aquex dia per servos 
una columna de foc mes resplendent que se des Israelites, que vos mostrera 
es cami segu que conduex á la eterna gloria”.44 Segueix donant una con-
signa als binialers: �cualsevol cosa vos afligesque, siguin tentasions, siguin 
males  añades, siguin malalties, sigui lo que sigui acudiu an aquell altar que 
se acaba de contruí i trobareu alivio y consol que aquella Verge Inmaculada 
es consol des afligits”.45 I, ja quan el sermó començava a minvar, fa una 
promesa als binialers: “Sí de aquí el devant tot será per Biniali dixe y felici-
tat si voltros procurau ser agraíts en aquests dos favors tant grans que se vos 
ha dispensat en aquex dia: si ab una vertadera devosio obligau á Jesus y á la 
seve Purísima mare, si en ses vostres llimosnes continuau adornant aquex 
segrat temple. Y de lo que fins aqui heveu fet per edifica aquexe capelle, 
vos don en nom de Maria, ses mes expresives gracies y es metex temps vos 
asegur que le haveu obligade á que vos ampar y protegesque”.46 

44  Ribas, Gabriel, Sermons. Volum I (1843-1859). Palma, 2006. Edició a cura de Sor Maria 
Rigo, FFM. P. 125-126.

45  Ribas, Gabriel, Sermons. Volum I (1843-1859). Palma, 2006. Edició a cura de Sor Maria 
Rigo, FFM. P. 126.

46  Ribas, Gabriel, Sermons. Volum I (1843-1859). Palma, 2006. Edició a cura de Sor Maria 
Rigo, FFM. P. 127.
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 Aquella nova capella, que avui es conserva un tant modificada, és obra 
dels germans Miquel i Salvador Torres. Ribas de Pina hi va gastar 175 
lliures, 4 sous i 4 diners, més 1 lliure i 9 sous per les despeses del re-
fresc de la inauguració.47 La iconografia que s’hi representa, tot i que en 
part fou estrenada després de la benedicció, respon a les seves devocions 
 particulars.  

 Així hi trobem en els carrers laterals del retaule unes pintures en llenç de 
sant Bernardí de Siena i sant Bonaventura, sants als quals va fer referència 
en el sermó. Dia 8 de juliol de 1849 en el mateix moment que beneïen la de 
sant Bonaventura feien igual amb la de sant Francesc, que presidia la seva 
capella homònima. Són obra del Miquel Torres. Penjats en les parets dels 
costats de la capella hi ha altres dos quadres amb les pintures de l’arcàngel 
sant Gabriel i l’àngel de la guarda. Daten de 1853, també pintats per M. 
Torres i Don Gabriel Marià en va pagar 56 lliures per tots dos.48 Devers 
l’any 1930 la pintura original de la Puríssima fou retirada (ara es guarda a 
la sagristia del temple) i reemplaçada per una imatge, sortida dels tallers 
d’art sacre d’Olot, donada per Joana Aina Coll Quintana.49 La pintura de 
l’àtic representa la glorificació de la santa valldemossina Caterina Thomàs.

El Dogma de la Puríssima. Uns apunts just per situar-nos

 Com veurem, dia 8 de desembre de 1854 Puis IX va establir, mitjançant 
la butlla Innefabilis Deus, la Concepció Immaculada de la Mare de Déu 
com a dogma de fe de l’Església Catòlica. Fins en aquell moment, la doc-
trina que Maria mai havia estat tocada pel pecat original era una creença, 
defensada per molts, tolerada per alguns i contrariada per uns altres. Aquest 
concepte de la Immaculada respon, no al moment en què va concebre el seu 
Fill Jesús, sinó al moment en què fou concebuda ella mateixa. Els teòlegs 
ho expliquen amb l’escena de l’abraçada de sant Joaquim i santa Anna 
davant la Porta Daurada. 

47  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 148,149, 152, 156.

48  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 169.

49  Ens relata aquesta informació el seu nét, Antoni Vallés Perelló, de Can Merris de  Sencelles.
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 Amb el segle XVI, aquella controvèrsia deixa de limitar-se en els erudits 
de la Teologia i comença a impregnar la societat. A més, a partir de 1616 
la Monarquia hispànica, que tant havia contribuït ja en la defensa de la 
doctrina immaculista, es va situar de manera decisiva en el “bàndol” de 
la defensa, convertint allò que anomenaven la pia opinió en un assumpte 
d’estat. La pressió espanyola acabaria obtenint decrets favorables dels pa-
pes Pau V (1617), Gregori XV (1622) i Alexandre VII (1661). Dins aquell 
context, la Puríssima es va convertir en la devoció principal de tots els 
regnes d’Espanya.50 

 A Mallorca el primer i gran defensor havia estat el Beat Ramon Llull. 
Llavors els membres de l’orde de Sant Francesc. Els mallorquins van pren-
dre partit en la causa franciscana i no es tolerava de cap manera una opinió 
contrària. En aquest sentit els frares franciscans observants i les monges 
de Santa Clara bescanviaren el color marró típic de l’hàbit seràfic, pel blau 
de la Puríssima. Aquesta era una manifestació ben clara i visible del seu 
posicionament. Ribas de Pina prengué el relleu d’aquella tradició i, així, li 
agradava que tots els sants i santes franciscans que encomanava per vestir 
les seves esglésies anessin amb l’hàbit blau i, també, les monges de la con-
gregació que ell va fundar. 

 Ja l’any 1451, en les actes del Gran i General  Consell del Regne queden 
tatxats aquells predicadors que s’atrevien a atribuir pecat en la concepció 
de Maria i són advertits que seran sotmesos a penes que els imposarà pun-
tualment la dita institució. 51  Dins el mateix context els consellers, a partir 
de 1628, hauran de fer publica i solemnement, cada any, un vot  o jurament 
de defensa de la Immaculada. Queda representada aquesta realitat en la 
històrica Taula del jurament dels Jurats, obra d’Antoni Riera (1659) que 
conserva l’Ajuntament de Palma.

 Ens trobem de ple en el segle XVII. El que la pietat dels mallorquins 
ha batejat com el segle de la Puresa. En aquelles saons la devoció pública 
era una mena de carrera per arribar primer en les grans manifestacions de 
fervor marià. Viles, ciutats i universitats, més tard regiments i finalment 
les cases particulars, competeixen i es col·loquen sota el patronatge de la 

50  González Tornel, Pablo, Intacta María. Política y religiosidad en la España Barroca. 
Catàleg de l’exposició Intacta María. Museu de Belles Arts de València, 2017.

51  Torres Riera, Narcís, La devoción de la Inmaculada Concepción de la Virgen María en 
Mallorca: aspectos históricos y doctrinales. Mallorca, 1989. P. 8.
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Immaculada. “El fervor immaculista es manifesta en festes en què la ciutat 
canvia de paisatge i es fa escenari simbòlic del misteri. Les festes espec-
taculars que inicien aquesta carrera tal volta siguin les provocades pels 
dominics l’any 1615, quan publicaren un cartell de conclusions teològiques 
entre les quals una declarava que Maria havia estat concebuda amb pecat 
original. La indignació fou gran i la reacció es va manifestar amb molt de 
tro i pólvora a càrrec de jurats i virrei: la Ciutat fou ocupada per grans esce-
nes de desagreujament, com un monstre de set caps escopint flames que la 
Puríssima vinguda del cel tallava i focs artificials, en una confusió de teatre 
i enginy, escenari i espectadors”.52   

 Gran promotor d’aquella devoció a Mallorca havia estat el bisbe Joan 
Vich i Manrique (1573-1604) �fundó con motivo de la Inmaculada Oficio y 
Octava en la Catedral, mandando que la fiesta se anunciara ocho días antes 
con repique de Campanas y bandera en la Torre y que el día de la fiesta 
hubiera procesión com el día del Corpus”.53 Aquest mateix bisbe fou qui va 
manar construir i va costejar el portal major de la Seu (1601) que presideix 
una imatge de la Puríssima envoltada dels símbols iconogràfics de la Lle-
tania Lauretana. De llavors ençà la seva presència de cada cop es fa més 
visible a la ciutat, i també a les viles, en un curs que no ha tingut aturall. 

 Com a colofó d’un intens i autèntic fervor immaculista el Gran i General 
Consell va proclamar nemine discrepante, l’any 1643, a la Puríssima Con-
cepció de Maria com a �Patrona Universal del present Regne”. Aquell fet 
s’avançava amb avantatge a la data en què el patronat de la Immaculada 
fou per a tota Espanya i les �ndies (1760) a sol·licitud del rei Carles III de 
Borbó.      
  
Celebrant la Definici� Dogmàtica de la Immaculada Concepci� 

 El 2 de febrer de 1849, el Papa Pius IX dirigia a tots els bisbes del món 
l’encíclica Ubi primum nullis, per tal de demanar el parer de tot l’episcopat 
catòlic sobre els mèrits de la definició dogmàtica de la Immaculada Con-
cepció. Les respostes favorables dels bisbes a l’encíclica van ser 546 -d’un 

52  Oliver Moragues, Manuel, “Mallorca lul·liana, franciscana i mariana: la Concepció Im-
maculada”, dins el catàleg de l’exposició El franciscanisme a Mallorca. Art, festes i devo-
cions. Monestir de la Puríssima Concepció de Caputxines. Palma, 2007. P. 107.

53  Munar, Gaspar, m.SS.CC., Devoción de Mallorca a la Purisima. Mallorca, 1954. P. 18-19.
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total de 603- és a dir, més del 90%. El bisbe de Mallorca, Rafel Manso, 
donà a conèixer una circular en què els fidels eren convidats a pregar pel 
Pontífex, alhora que s’ordenaren rogatives públiques a la Seu i a totes les 
parròquies. Els informes demanats des de Roma foren encarregats al Ca-
pítol de la Seu, als rectors de Santa Eulàlia i de Sant Nicolau, a l’erudit 
Joaquim Mª Bover de Rosselló i a alguns religiosos exclaustrats. Aprofitant 
i resumint tota la informació compilada, el Bisbe envià al Papa una llarga 
carta on feia història del culte tributat a Mallorca a la Immaculada, des de 
segles enrere.54  

 Confortat així, pel suport de l’episcopat, de la congregació cardenalícia 
i d’una comissió teològica, expressament constituïda, Pius IX pogué anun-
ciar la imminent proclamació del dogma de la Immaculada Concepció. 
L’anunci es feu dia 1 desembre de 1854 i la data prevista, dia 8 del mateix 
mes. 

 Aquell dia que era divendres, des de les sis del matí, les portes de Sant 
Pere van estar obertes i, a les vuit, una generació de gent omplia la im-
mensa basílica. A la capella Sixtina, on estaven reunits 53 cardenals, 43 
arquebisbes i 99 bisbes, arribats de tot el món, va tenir inici una gran pro-
cessó litúrgica que es va dirigir cap a l’altar de la Confessió de la basílica 
del Vaticà, on Pius IX va celebrar la Missa solemne. En acabar el cant de 
l’Evangeli i després d’entonar el Veni Creator, el Papa es va asseure en el 
tron   i, portant la tiara sobre el cap, va llegir amb to greu la solemne defini-
ció dogmàtica. Acabada la missa es cantà el Te Deum i al senyal donat per 
un tret de canó des del castell de Sant Angelo, totes les campanes de les es-
glésies de Roma van tocar festivament, durant una hora, per celebrar aquell 
dia “d’alegria per el Cel i per la terra”. Fou d’aquesta manera com quedà 
definit per a la Doctrina de l’Església que �la beatíssima Verge Maria fou 
preservada immune de tota màcula de pecat original en el primer instant 
de la seva concepció per singular gràcia i privilegi de Déu omnipotent, en 
atenció als mèrits de Crist Jesús Salvador del gènere humà”. 

 A Mallorca els actes per celebrar aquella proclamació no s’iniciaren fins 
al mes d’abril de 1855. El motiu d’aquesta considerable demora no era altre 
que el govern espanyol, en un acte d’absoluta rebequeria, retingué la butlla 
de la definició i no l’havia fet pública, a Madrid, fins dia 9 de febrer. Tot allò 

54  Xamena, Pere, Riera Francesc, Història de l’Església a Mallorca. Mallorca, 1986. P. 312.
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es devia a la situació general a Espanya. La Reina Isabel II de Borbó tenia 
confiat el govern a Luis José Sartorius, comte de Sant Lluís, persona molt 
compromesa amb la Corona i l’Església, o el que era el mateix, “defensor 
del Trono i de l’Altar”. Així en el mes de juliol de 1854 havia esclatat el 
pronunciament de Vicálvaro encapçalat per Leopoldo O’Donell. Hi va ha-
ver disturbis per tot el país i Isabel II es va veure obligada a nombrar cap 
del govern al general Baldomero Espartero, qui amb el suport de O’Donell 
va inaugurar el “Bienni Progressista” (1854-1856). Durant aquella etapa es 
van prendre mesures anticlericals com l’expulsió dels jesuïtes, noves des-
amortitzacions de bens eclesiàstics, prohibició de processons i altres actes 
públics de culte, etc. Dins aquell context  històric vingué, també, una etapa 
de més moderació en el camp de la tolerància religiosa, la qual feu possible 
que la Butlla pogués veure llum a Espanya, el país que, abans, tant havia 
lluitat per aconseguir que la Puríssima Concepció fos un dogma de fe.  
 
  El 28 de març  del 1855 el 
bisbe de Mallorca, Miquel Salvà 
Munar, escriví una carta pastoral 
sobre el nou dogma marià i va 
anunciar les festes que se cele-
brarien a la diòcesis en ocasió de 
tan faust esdeveniment. Aquestes 
festes començaren dia 21 d’abril 
a la Seu i continuaren durant la 
primavera i l’estiu a totes les es-
glésies, ja parroquials com con-
ventuals, de Palma i de Part Fo-
rana. “Escogióse oportunamente 
para ellas la época del año en que 
la naturaleza y la Iglesia solo res-
piran contento y nueva vida”55. 
L’inici s’havia anunciat, anterior-
ment, amb una bona repicada de totes les campanes de Ciutat: “A la una de 
la tarde del domingo 15 de abril las sonoras campanas de la Catedral echa-
das á vuelo, acompañadas  por el alegre repique de todas las restantes de 

55  Quadrado, Josep Maria, Breve descripción de los religiosos cultos con que se ha solemni-
zado en esta capital y pueblos de la isla la Definición Dogmática de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen María. Mallorca, 1855. P. 12. 
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la ciudad, é intermediando con las sonatas de una banda de música que por 
una feliz idea se instaló sobre la elevada plataforma de la gigantesca torre, 
preludiaron la fiesta con ocho días de antelación, y pusieron en conmoción 
el vecindario entero que coronó instantáneamente las azoteas y miradores, 
enarbolando muchos el pabellón nacional”56. 

 Es va formar una mena de cadena de celebracions i cultes, en els quals 
semblava com si competissin positivament per lluir les millors gales en 
adornaments, solemnitats, músiques, muntatges efímers, processons, so-
mades de murtra, etc. Per aquelles saons es posaren de moda les endomas-
sades, les tendes reials i les aranyes de cristall que tant vestien els nostres 
temples i que la majoria, després del Concili Vaticà II, van desaparèixer. 
A la funció de la catedral, li seguiren després altres semblants actes en 
el convent de les carmelites descalces, a Sant Francesc, a la parròquia de 
Santa Eulàlia, monestir de Santa Clara, parròquia de Santa Creu, convents 
dels Socors i de la Mercè, parròquies de Sant Jaume i Sant Miquel, con-
vent de Santa Caterina de Siena, casa de la Misericòrdia, la Concepció, 
el Sant Hospital General, Sant Nicolau, Sant Antònia de la Porta, Santa 
Magdalena, Sant Jeroni i Sant Gaietà. Tancà aquell torn de celebracions 
la família caputxina amb actes al monestir de la Puríssima Concepció de 
les caputxines i en el convent de la Puríssima Concepció dels caputxins. 
Paral·lelament en els pobles succeïa el mateix. A Sencelles es va celebrar el 
dia 13 de maig de 185557. Un altre exemple, el de Pina, amb l’organització 

56  Ibid. P. 12.

57  El rector de Sencelles Don Joan Molinas feu crònica del succeït i l’insertà en el Libro de 
memorias de algunas cosas ocurridas y pertenecientes a esta parroquia de Sansellas  conser-
vat avui a l’Arxiu Diocesà de Mallorca. “El domingo 13 de Mayo de 1855 tuvo lugar en esta 
Villa la fiesta de la Inmaculada Concepción de María con motivo de la solemne definición 
dogmática de este Misterio, la que se celebró un lucimiento extraordinario. Trasladada desde 
su capilla al altar mayor la figura de la Purísima Sra. bajo de una lujosa tienda imperial se des-
cubrieron en la misma los primores del arte á la luz de 360 bujías que ardían sobre el altar y en 
unas galerías provisionalmente dispuestas a los laterales del presbiterio. Estaban igualmente 
adornadas e iluminadas todas las capillas de la Yglesia. Al anochecer del dia anterior se dio 
principio con un solemne Te-Deum y á continuación se cantaron unas armoniosas completas. 
El dia siguiente 13 de Mayo después de Nona predicó las glorias de la Purísima Madre Dn. 
Rafael Caldentey Presbítero y Rector de la Parroquia de Santa María. Por la tarde se cantaron 
Vísperas y Completas, y en seguida salió la procesión con la efigie de la Inmaculada Sra. Al 
entrar la noche se dio fin a esta fiesta la más solemne y concurrida que jamás se haya celebrado 
en esta villa con la devoción del mes de Mayo y la Corona de la Sma. Virgen con la Letanía 
Lauretana. Todas estas funciones, a excepción de Vísperas y Completas del mismo día se can-
taron por la música. En las dos indicadas noches hubo iluminación general por todo el pueblo 
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de tot un seguit d’actes que és succeïren sota l’organització i responsabilitat 
de Don Gabriel Marià. Els dies elegits foren els 26, 27 i 28 del mateix mes 
de Maria58. Els biògrafs de Ribas de Pina asseguren que “com és natural, tal 

distinguiéndose cual mas sus vecinos en adornar con arcos de arrayan y los tapices que les 
proporcionaron sus respectivas facultades la figura o efigie de la Purísima que se ostentaba en 
casi todas las fachadas de sus casas”.

58  Gabriel Marià feu una ressenya d’aquella celebració per tal d’informar al Bisbe Salvà. En 
presentem un resum: “El domingo 20 del actual se anunció en el ofertorio de la primera misa, 
y de la misa mayor la grande solemnidad que había tener lugar en las próximas fiestas de Pen-
tecostés. Por la tarde mientras un largo repique de campanas, alternando con los gozos de la 
Concepción que con algunos instrumentos músicos se cantaban en el balcón del campanario, 
pregonaba el completo triunfo de María. Estaba el pueblo en masa afanándose en adornar la 
iglesia y plaza… Llegó el sábado 26 del que rige y entrada de noche al tercer toque de las cam-
panas se reunió toda esta feligresía en la casa del Señor y estando los más en ella de uno y otro 
sexo con vela encendida en la mano, salieron los eclesiásticos en número de doce, también 
con velas encendidas y el preste con pluvial, y entonando éste el Te Deum en presencia  de 
María colocada entre ángeles y gloria, el simultaneo repique de campanas anunció que había 
ya entrado la grande solemnidad que ávido todo el pueblo esperaba. Al himno de Ambrosio 
y Agustino siguieron unas armoniosas completas acompañadas con un piano que a falta de 
órgano se había procurado y que acompañó después cuasi todos los actos religiosos… Por la 
tarde (del diumenge 27) a la caída del sol se llevó procesionalmente por todo el pueblo entre 
infinidad de luces y cantando la corona acompañada con algunos instrumentos músicos, la 
figura de la Purísima Concepción. A más de la música militar que alternaba con las decenas, 
había una hermosa niña vestida de hábito blanco y manto azul celeste que representaba a 
María Inmaculada, y cuatro angelitos que a su vez echaban flores a la figura que se llevaba 
sobre las andas… Prestado este tributo de obsequio a la celestial Señora, corrieron los vecinos 
a iluminar las fachadas de sus casas que ya tenían adornadas con arcos o galerías de mirto, con 
cuadros de María y de otros santos de particular devoción. Apenas estaba el pueblo iluminado 
cuando el repique de campanas anunció que le iba a pasear en triunfo su augusta protectora 
María, representada por la misma niña que la representaba en la procesión y comparecien-
do de treinta a cuarenta caballerías mayores, con antorchas encendidas, y subiendo aquella, 
acompañada de los angelitos en un elevado trono colocado en el carro triunfal preparado, entre 
cánticos de alabanza, entre sonatas de la música militar, entre continuados vivas de un pueblo 
entusiasta por la Concepción de su amada Madre y de un numeroso gentío de los lugares 
circunvecinos se había reunido corrió todo el pueblo coronado con tan lucida y entusiasmante 
función la fiesta del primer día. El día 28 que era el segundo destinado para solemnizar en esta 
el triunfo de la Madre de Dios se cantó como al día antecedente tercia y misa mayor con igual 
solemnidad… A cosa de hora y media de noche después de repique de campanas, y entre nu-
meroso concurso, tuvieron lugar los fuegos artificiales que como fueron de gusto merecieron 
la aceptación general. Tales fueron Ilmo. Señor, las funciones eclesiásticas y populares de las 
fiestas que acaban de transcurrir. Paso ahora a dar a S.E. Ilmª. una sucinta noticia del modo  
como estaban arregladas las casas, plaza e iglesia. Yo creí que era un deber mío esmerarme en 
adornar la fachada de mi casa y por esto hice levantar de mirto sobre la puerta principal una 
galería cubierta en cuyo centro coloqué la figura de la Virgen Inmaculada, y en sa balaustrada 
el cuadro de Ntro. Smo. Padre Pío IX… la casa del Sr. D. Miguel Mno. Ribas ofrecía también 
hermosa perspectiva. Un balcón de mirto sostenido por algunas columnas cubría la mayor 
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definició dogmàtica omplí de goig el cor de Mn. Gabriel Marià, devotíssim 
com era de la Puríssima”59. A més quell any el trobem participant de les fes-
tes de Santa Maria del Camí, d’Es Capdellà, de Sant Joan, Santa Eugènia, 
Ariany, Bunyola, s’Alqueria Blanca... i com no, a Biniali. 

L’obelisc aixecat en honor de la Puríssima. 

 La construcció de la capella de la Puríssima de Biniali i tantes altres ac-
tuacions que el mateix Mn. Gabriel Marià sintetitza amb aquestes paraules: 
“En Biniali: Introduint sa concordia de la Purisima. Agregant dita concor-
dia a la de la Anunciata. Fent la capella de la Purisima. Comunió es dia de 
la Purisima. Procurant se devoció des mes de maig. Introduint sa devoció 
de sas dotse estrellas... Procurant que totom la salut”60, foren el preludi de 
la construcció del monument en forma d’obelisc que commemora la de-

parte del frontispicio. En su medio se descubría el cuadro de la Purísima Sma. rodeada  de 
emblemas y bajo una tienda real. Y así el balcón como todas las ventanas ricamente ilumi-
nadas. Todos los demás vecinos hicieron estragos por adornar e iluminar sus casas y aunque 
aparecieron bastante iluminadas puedo asegura a S. E. Ilmª. que si por un incidente inespera-
do, no me hubiesen faltado mecheros, se hubiera aumentando dos tercios la iluminación. En 
la cruz se construyó un templete de estilo chinesco. Delante de la iglesia se formó por medio 
de cuatro columnas por lado interpoladas de mirto e hiedra que sostenían un cornisamento de 
mirto, una plaza cuadrilonga. En la entrada de esta plaza se levantaba una aguja u obelisco en 
cuyos lados estaban pintados diferentes emblemas de la Concepción y se leían puestas en un 
medallón intermedio que tenía la pirámide en cada de sus planos las palabras Potuit. Voluit. 
Decuit. Fecit. Esta hermosa pirámide que tenía por remate la figura de la Concepción imitada 
de mármol blanco, como era de transparente, se iluminaba por la noche causando muy vistoso 
efecto… El frontispicio de la iglesia estaba adornado con cuatro pilastras, cornisa y definición, 
todo delineado con mirto. Sobre la parte mayor y bajo la cifra del nombre de María se leía en 
un medallón el objeto de tanta festividad… La iglesia si bien adornada con suma sencillez no 
dejaba de presentar una vista agradable. Todas las pilastras y paredes del presbiterio estaban 
cubiertas de las cortinas de damasco que tenemos. En cada pilastra había una cornucopia 
con un emblema de la celestial Señora. De cada arco así de la nave de la iglesia como de las 
capillas pendían unos colgantes de mirto que formaban el nombre de María. Doce grandes 
estrellas techonaban  la bóveda del templo. El cuadro de la capilla de la Purísima  campeaba 
sobre un blanco pabellón, y sobre la tela de la celestial Señora estaba colocada una guirnalda 
de rosas blancas de la cual también dos ramos de flores que circuía todo el marco…” (Copiat 
de Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 93-98).        

59  Fullana Puigserver, Pere. Llabrés Martorell, Pere Joan, Gabriel Marià Ribas de Pina 
(1814-1873). Mallorca, 1997. P. 137.

60  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 131-132.
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claració del Dogma. Aquell era un projecte que ben segur el mossèn tenia 
present en els seus pensaments. 

 Coneixia prou bé aquest tipus d’arquitectura, d’ençà de la seva estada 
a Roma. Allà, els monuments en forma de columnes triomfants, hi foren 
generalitzats a partir del pontificat de Sixte V (1585-1590). Felice Peretti 
de Montalto fou un papa enèrgic que entre les seves aspiracions més ins-
pirades i celebrades hi destaca la transformació de la Ciutat Eterna en una 
orb més monumental i sacralitzada, car en aquella època Roma ja havia 
oblidat totalment l’esplendor de l’Imperi. En aquest projecte constructiu hi 
va dedicar tot l’entusiasme aixecant aqüeductes, hospitals, fonts, estàtues 
i palaus. També traçant places i vastes vies principals que facilitessin la 
comunicació i les peregrinacions entre els punts més importants de la ciutat 
romana i les seves venerables basíliques. Tot es va desenvolupar fent ús del 
llenguatge barroc. 

 Conforme amb la idea de cristianitzar l’espai urbà, que durant el Re-
naixement s’havia mostrat més pagà i clàssic, Sixte V feu traslladar les 
columnes de Trajà i de Marc Aureli, entre d’altres, per convertir-les en 
monuments religiosos coronats per les imatges dels apòstols Pere i Pau. 
A la Roma Antiga aquestes columnes foren monuments civils aixecats per 
mostrar públicament, elevada per damunt de les misèries de la resta de 
mortals i dominant terra i aire, la imatge de l’emperador que era el màxim 
dirigent de l’imperi. Així les columnes triomfals representaren una forma 
més de l’ostentació pública de l’emperador. En el cas de Trajà ens trobem, 
a més, amb la circumstància d’haver estat el primer emperador elevat a la 
categoria d’Optimus.61Ara esdevindrien un mitjà propagandístic al servei 
de l’Església, reforçada en creixent prestigi atorgat per la Contrareforma. 
L’esquema de les columnes triomfals s’estructura en un podi o basament 
inferior que serveix de recolzament a la columna, pròpiament dita, i que a 
la vegada aquesta sosté la imatge sagrada. Tal vegada dels obeliscs romans 
més coneguts d’aquell pontificat sigui el central de la Plaça de Sant Pere del 
Vaticà. 

 Ben aviat aquella moda adquireix fama arreu d’Europa. A Nàpols en-
tre 1637 i 1758 s’aixecaren almenys quatre guglias (agulles) dedicades 

61  Fins aleshores tan sols havia posseït aquell tractament el déu Júpiter. Júpiter Optimus 
Maximus.
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a sant Genaro, sant Gaietà, sant Domènec i a la Puríssima. L’any 1667 
l’emperador Leopoldo I manà construir un obelisc a Viena dedicat a Maria 
com a Dona Apocalíptica. Andalusia és l’única regió de terres hispàniques 
on es van construir triomfs. El primer de tots el de la Immaculada Concep-
ció de Granada, dissenyat per l’arquitecte Francisco de Potes i executat per 
l’escultor Alonso de Mena entre 1626 i 1631. La seva construcció es deu 
a l’entusiasme que vivia aquella ciutat a començaments del segle XVII 
per defensar el dogma immaculista de la Mare de Déu i la proposta de la 
seva declaració de Patrona d’Espanya. L’esquema es ben semblant al de les 
columnes romanes i va causar admiració entre els contemporanis. Després 
vingueren els de Baeza (1663), Antequera (1699-1705),etc.

 Tot i que d’època molt més tardana i emmarcat dins els corrents d’art 
i arquitectura civil, el monument de Biniali té a Mallorca un antecedent. 
Parlem de l’obelisc que s’alça enmig de la font de la plaça del Rei Joan 
Carles I de Palma, popularment coneguda com plaça de Ses Tortugues. 
Aquest fou construït l’any 1833 en motiu d’homenejar la Ciutat de Ma-
llorca a la que havia esta proclamada Princesa d’Astúries, la futura reina  
Isabel II.  

 En aquest sentit Don Gabriel Marià va creure que la construcció d’un 
obelisc coronat sublim per la figura de la Mare de Déu era el millor em-
blema per demostrar a la posteritat, amb tot el sentit simbòlic, el triomf de 
Maria vencedora del pecat des del mateix instant de la seva concepció. De 
fet, en motiu de les festes del Dogma a Pina hi feu aixecar un monument 
d’aquest tipus, amb arquitectura efímera i seguint els cànons estètics del 
moment: “En la entrada de esta plaza se levantaba una aguja u obelisco en 
cuyos lados estaban pintados diferentes emblemas de la Concepción y se 
leían puestas en un medallón intermedio que tenía la pirámide en cada de 
sus planos las palabras Potuit. Voluit. Decuit. Fecit. Esta hermosa pirámide 
que tenía por remate la figura de la Concepción imitada de mármol blanco, 
como era de transparente, se iluminaba por la noche causando muy vistoso 
efecto”62. 

 Ben segur que el projecte de construir el monument de Biniali, fou con-
cebut durant alguna de les estances del nostre mossèn a la veïna possessió 

62  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 97.
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familiar de Sa Torre, de Santa Eugènia. Lloc des 
d’on es contempla perfectament el llogaret amb 
la seva església i campanar, i on amb facilitat 
s’hi desplaçaria per predicar-hi i per vetllar per 
les seves obres apostòliques.  També en un mo-
ment en el qual “ja sonarien campanes” d’una 
més que possible declaració del Dogma de la 
Puríssima, causa per la qual els mallorquins des 
del mateix Beat Ramon Llull tant havien lluitat. 

 Dia 14 d’agost de 1854, és a dir quatre mesos 
abans de la Definició, Ribas de Pina en les seves 
anotacions ja fa referència a l’obelisc de Binia-
li63. Dia 22 de juliol de 1855 va predicar a Bi-
niali un sermó en el qual va animar el poble a col·laborar en una capta per a 
les properes festes de la Concepció. Dissortadament no disposem d’aquest 
document ja que, com ell mateix va escriure en el llibre de notes Libro Inte-
resante no el va escriure64. Entre una data i l’altra tenim un buit documental 
que només podem suplantar amb els resultats de l’obra. Aquesta fou execu-
tada per Miquel Torres, artista de la confiança de Ribas de Pina. Finalment 
fou beneït dia 5 d’agost de 1855, imaginem, que enmig de l’entusiasme de 
tota la gent de Biniali i dels llocs vesins. 

La “restauració” o reforma de 1918.

 El monument de la Puríssima de Biniali, actualment no es conserva tal 
com ho va projectar Don Gabriel Marià Ribas de Pina i Gallard. Fou el seu 
nebot, fill del germà Miquel i de Maria Antònia Conrado, Mossèn Gabriel 
Ribas de Pina i Conrado (1862-1937), l’artífex d’un projecte de restaura-
ció, que va anar més enllà i es convertí en una reforma substancial. L’any 
1918 hi feu col·locar, en la part davantera del sòcol, un escut amb les prò-
pies armes heràldiques coronat amb un bonet sacerdotal de tres puntes. A 

63  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 91.

64  Ribas, Gabriel, Sermons. Volum I (1843-1859). Palma, 2006. Edició a cura de Sor Maria 
Rigo, FFM. P. 382. Sobre el tema dels sermons de Gabriel Marià �No escrits”, veure pàg. 37, 
nota 5, de la mateixa obra.
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cada una de les altres cares hi plantà unes plaques de pedra amb sendes lle-
gendes amb la intenció d’historiar el monument.  En una d’elles hi llegim: 
�Edificat l’any 1854 per el Moss. Gabriel Mariano Ribas de Pina i Gallard 
de le Torra Sta. Eugenia”. Amb el nostre treball hem pogut demostrar que 
la data correcta de construcció i inauguració del monument és de 1855. 
Creiem que aquest error es podria donar per una barreja entre la data de la 
proclamació del Dogma i la ignorància que es tenia del retard de la seva 
publicació a Espanya. En una altra placa va escriure: “Per recordansa de 
le Declaració del Misteri de l’Inmaculada Concepcio per le Santedat de 
Pius IX”. I a la tercera: “Restaurat i acabat l’any 1918 per son nebot Moss. 
Gabriel Ribas de Pina i Conrado de le Torra Sta. Eugenia”. 

 No hem estat capaços d’esbrinar quina relació van poder tenir l’oncle i 
el nebot. Sens dubte no degué ser gaire intensa ja que, quan va morir el pri-
mer, el segon era un nin de tan sols onze anys.65 Fos com fos amb la reforma 
de l’any 1918 Ribas de Pina i Conrado no va respectar gaire la memòria de 
Mossèn Gabriel Marià. La nostra investigació i moltes estones d’observar 
el monument ens ha portat a la conclusió que aquest, en el seu estat actual, 
tan sols conserva d’original les pedres del sòcol. Aquella suposada restau-
ració que Ribas de Pina i Conrado justifica amb les plaques, va fer subs-
tituir la columna primigènia i la pròpia imatge de la Puríssima. El fet que 
va motivar-lo a dur endavant aquesta discutible actuació el desconeixem. 
Tal vegada s’havia trencat l’estructura i, aleshores, es creia irrecuperable. 
Fos com fos, en aquells materials originals els va traslladar a la possessió 
de Sa Torre i encara es conserven en els seus jardins. En aquest lloc hem 
tingut ocasió de veure’ls.66 La columna primigènia, ara col·locada a sobre 
una base quadrada feta amb pedres, és mes baixeta de la qual podem veure 
a Biniali. De la figura de la Mare de Déu original podem dir que s’enquadra 
dins els cànons estilístics de l’època. Després de la “restauració” i trasllat 
al nou emplaçament, es construí la nova columna piramidal quadrangular 
i s’esculpí la figura nova de la Puríssima. Aquesta segueix els esquemes 
estilístics tant populars en aquelles saons, i que tant seus es feren l’escola i 

65  En el testament, Mn. Gabriel Marià Ribas de Pina el menciona i l’hi deixa mil duros en 
herència.

66  Vull agrair als senyors de Sa Torre, Victorià López-Pinto i Ribas de Pina, a la seva esposa 
Teresa Ivars i als fills Pedro i Victorià, la gentilesa d’obrir-me les portes de casa seva per poder 
estudiar les peces originals del monument. Aquesta feina de camp la férem dia 22 de gener de 
2018 i en guardem bons records. 
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els tallers d’art cristià de la ciutat d’Olot. En certa manera s’assembla molt 
a la figura, que és de la mateixa època, que presideix el retaule de la capella 
del convent de les Filles de la Misericòrdia de Biniali. Desconeixem l’autor 
d’aquesta part nova, a dir veritat la més important. Davant aquest fet i amb 
el resultat final de la reforma de 1918 no podem dir que Miquel Torres sigui 
l’autor del monument de la Puríssima, així com ho havia projectat el seu 
artífex Don Gabriel Marià.  

 Sigui com sigui, quasi ens podríem atrevir a dir que Biniali serva i con-
serva el primer monument en forma de triomf dedicat a la Mare de Déu, 
just després d’haver-se proclamat el dogma de la seva Puritat. Fins i tot 
avançant-se al de Roma, per ventura el més conegut i visitat a nivell mun-
dial, però que no fou aixecat i beneït fins a l’any 1857.  

Conclusió

 Després, de totes les donacions descrites, encara vingueren altres apor-
tacions, materials i espirituals, amb les que la munificència de Don Gabriel 
va distingir el poblet de Biniali i la seva església de Sant Cristòfol. Aquí per 
exemple hi tindria cabuda la deixa de la custòdia d’argent i argent daurat, 
en forma de sol i adornada amb espigues, amb la que volia dignificar el 
culte eucarístic del llogaret. Altres, les anota ell mateix a un document que 
va titular Cosas ab que he procurat honrar y que fos honrada Maria Sma.: 
“En Biniali: Introduint sa concordia de la Purisima. Agregant dita concor-
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dia a la de la Anunciata. Fent la capella de la Purissima. Comunió es dia de 
la Purissima. Procurant se devoció des mes de maig. Introduint sa devoció 
de sas dotse estrellas. Fent que sa campana grosa tengues es nom y figura 
de la Purissima. Procurant sa major solemnitat en las festas de sa declaració 
des misteri. Posant la Purissima en el obelisco de sa plase. Procurant que 
totom la salut”.67 Ens volem detenir en el tema de la campana. Efectiva-
ment Mn. Gabriel Marià va instar el poble a què fes la campana major del 
campanar, tot fonent la vella. Ell fou el primer que oferí el primer i més 
important donatiu, després va animar als binialers que hi col·laboressin 
segons les possibilitats de cada ú. Fou beneïda el 16 de juliol de 1865, el 
mateix dia també inauguraren la capella de Sant Josep68 que obrà Vicenç 
Matas.69 El mateix Ribas de Pina ens informa dels detalls de la campana: 
“La campana que pesa 3 Tla. 12 ll. con su badajo vale ochenta y siete duros 
y siete reales. Los demás gastos de conducir las campanas a los respectivos 
muelles, de embarcarlas, gruas, fletes, agencia y otras cosas, ascienden a 
diez y nueve duros que unidos al valor de la campana hacen una suma de 
ciento seis duros y diez y siete reales. De esta partida se deben descontar 
veinte duros que se han dado de la campana vieja...”70

 Aquell mateix any el poble de Biniali va celebrar amb molta festa 
l’obsequi de dos reliquiaris nous: “ayer se apreció la ocasión de celebrar 
una solemnísima procesión a nuestra Purísima Madre en acción de grácias 
por haberse dignado Vd. regalar a esta iglesia los dos reliquiarios, supli-
cando al mismo tiempo en dicha procesión con el rosario cantado, que nos 
sea propicia. Y también digo a Vd., que según he oído y experimentado de 
que no hay duda de que todo el pueblo da muestras de gozo y alegría de 
dicho regalo, y de que están animados a dirigir a la Virgen nuestra Purísima 
Madre sus oraciones, agradecidos, para Vd...”71 

67  Ribas, Gabriel, Documentos V (1844-1855). Palma de Mallorca, 1989. Edició a cura de 
Sor Maria Rigo, FFM. P. 131-132.

68  Ribas, Gabriel, Documentos II(1861-1873). Palma de Mallorca, 1988. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 65.

69  Ribas, Gabriel, Documentos II(1861-1873). Palma de Mallorca, 1988. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 67.

70  Ribas, Gabriel, Documentos II(1861-1873). Palma de Mallorca, 1988. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 66.

71  Ribas, Gabriel, Documentos II(1861-1873). Palma de Mallorca, 1988. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 67.
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 Don Gabriel Marià tingué present  Biniali fins i tot en les seves darre-
res voluntats. Feu testament dia 23 de novembre de 1869, davant el notari 
Gaietà Socias. En especificar com vol que siguin els sufragis per la seva 
ànima mana que a Biniali s’hi celebri un ofici conventual amb quatre atxes 
enceses, igual que a les esglésies de les Caputxines, parroquial de Sant 
Jaume, conventual de Sant Francesc i parroquial de Santa Eulàlia, totes de 
Ciutat, i a les de Santa Eugènia i Es Capdellà.72 Després va llegar quanti-
tats econòmiques per als pobres de Biniali, els quals ja havia tingut prou 
presents en vida, i al sagristà de l’església. Institueix una festa en honor del 
Cor de Maria i deixa una partida per poder mantenir el paper dels “dotze 
apòstols” que assistien a les funcions del Dijous Sant. Per acabar, dedica 
setanta duros a adornaments de l’església.73 En definitiva, l’amor de Don 
Gabriel Marià envers el poblet de Biniali fou de sempre i per sempre.

     
     

   

 
 

72  Ribas, Gabriel, Documentos II(1861-1873). Palma de Mallorca, 1988. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 154.

73  Ribas, Gabriel, Documentos II(1861-1873). Palma de Mallorca, 1988. Edició a cura de Sor 
Maria Rigo, FFM. P. 153-158.  
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PRESBITEROLOGI DE L’ESGLÉSIA DE 
SENCELLES, BINIALI I RUBERTS

 
 Hem de dir que el s. XIX és un segle que es mou impulsat per les ones de 
la Revolució, o millor dit, le idees de la Revolució Francesa van arribant a 
Espanya i generen una  inestabilitat vertiginosa. Bastaria recordar el seguit 
de Constitucions que es feren:

1808, Coneguda com la Constitució de Bayona, promoguda per Murat i 
que declara Josep Napoleó Rei d’Espanya.
1812, Coneguda com la Constitució de Cadis o la Pepa, perquè fou firmada 
el dia de Sant Josep
1837, 17 de Juny, firmada per Maria Cristina en nom d’Elisabet II, després 
dels fets de La Granja
1845, 23 de Maig firmada després de la caiguda de la regència d’Espartero
1856, que no arribà a ser firmada i O’Donnell retornà a la
Constitució de 1837
1869, firmada després de la Revolució de Setembre. Es declaren
�Corts Constituents¨. Aproven el Sufragi Universal
1873, és un projecte d’una Constitució Federal i fa que dia 01.06.1873 es 
declari la Primera República.
1876, 30 de Juny. Redueix la llibertat i passa la tolerància a l’àmbit del 
privat.

 Aquesta facilitat en canviar ens parla de la inestabilitat que hi havia a 
Espanya i que malauradament no podem dir que es tractàs d’un país que 
cercava posar uns fonaments per aixecar el futur, ans bé ens trobam en una 
lluita per aconseguir el poder i des del poder, mirar de fer mal a l’altre.

 Hem de dir que aquesta inestabilitat no era una cosa privativa de la nos-
tra Espanya. Tota Europa cerca rompre amb un passat que podríem dir rural 
i cristià, arriscant-se a altres aventures sense mesurar les conseqüències que 
en podrien néixer, i quan aquestes arriben, venen les reaccions.

 Una situació tan complexa com aquesta és evident que té múltiples cau-
ses i els historiadors, segons l’objecte del seu estudi, van oferint un ventall 
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de causes que es presenten i raonant llurs conclusions. Nosaltres aquí pre-
sentam el fet d’una Església que es troba amb el rebuig de tota veritat reve-
lada, car l’especulació racional ho emplena tot i tota veritat o esdeveniment 
que es vulgui presentar com sobrenatural, es considerarà com un residu 
d’un passat mític (1). Aposta trobam que la filosofia racionalista que va 
naixent, exalta la subjectivitat i això farà que floreixi un pietisme romàntic 
que trobarem en la predicació, que a més de ser apologètica, menarà a tot 
un seguit de devocions i actes pietosos, que ha perdurat fins als nostres dies 
(2).

 Les principals manifestacions pietoses les trobam al voltant de la devoció 
al Sagrat Cor de Jesús: Nou primers divendres, Apostolat de l’Oració (3). 
A Maria Santíssima: Els cinc primers dissabtes; la devoció al sant Rosari, 
devoció a la qual el Papa Lleó XIII cada any hi dedicava una Carta i que 
el nostre Bisbe Pere Joan Campins (1898-1915) feia el mateix al BOBM i 
molts encara recordarem que en el mes d’Octubre, cada capvespre, es feia 
exposició del Santíssim i es resava el sant Rosari (4). La devoció a sant 
Josep, que més s’enfortí quan fou proclamat 1870 Patró de l’església Uni-
versal, devoció que ha perdurat en els Set Diumenges de Sant Josep, tot el 
mes de Març a ell dedicat i l’oració que li féu el Papa Lleó XIII, d’aquesta 
manera entre els mesos dedicats a sant Josep, Març; Maig a la Mare de 
Déu; Juny al sagrat Cor de Jesús, Octubre al Rosari; el Novembre a les 
Ànimes i els altres omplerts de Novenes a Sants i Santes s’anava alimen-
tant la vida de pietat del poble cristià, ja que l’objectiu pastoral no era tant 
alimentar i fer créixer una fe, sinó oferir actes de pietat als quals el poble hi 
pogués participar.

 Hem dit que la predicació era apologètica, car la fe era fortament com-
batuda. Recordem que l’any 1846 es descobreix el “Codex Sinaiticus” en 
el Monestir de Santa Catalina que hi ha a la muntanya del Sinaí, i ara, jun-
tament amb el Codex Vaticanus i el Codex Alexandrinus s’els aplicarà la 
crítica històrica de Ranke (5) i es publicarà la Vida de Jesús de D.F. Strauss 
(1808-1874) en la qual es nega la divinitat de Jesús i s’impulsa la teoria de 
que Jesús és un mite nascut en la comunitat cristiana primitiva i naixerà el 
conflicte entre el cristianisme paulí i el cristianisme tradicionalista judaït-
zant.

 Aquestes coses tenien incidència en la vida del clergat secular mallor-
quí? Arribaven a la feligresia? És evident que tot això i l’anticlericalisme 
que s’anava escampant feien que el clergat estàs i anàs a la defensiva, ac-
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titud que massa vegades l’alià amb l’absolutisme polític o a les ordres dels 
cacics del poble, que sabien mostrar moltes maneres per fer anar les aigües 
a son molí, sens tenir miraments per persones o institucions.

 Un punt que cal tenir present és la visió que es donà a Itàlia en un mo-
ment on hi havia un bon esplet de preveres mallorquins i no manco coristes 
expulsats d’Espanya, que allà trobaren aixopluc, foren ordenats i no pocs 
retornaren a Mallorca (6) És l’obra d’Antoni Rosmini: “Les cinc plagues 
de la Santa Església” (7). Aquest clergue nascut al Trentino dia 24.03.1797, 
ordenat prevere el 1821, desenvolupà una bona tasca apostòlica en la seva 
diòcesi. L’any 1828 fundà l’Instituto della Carità, Congregació Masculina, 
aprovada per l’autoritat eclesiàstica i destinada a la predicació i a l’atenció 
dels pobres, que tindrà el seu complement quan l’any 1832 fundà les Suore 
della Providenza, més conegudes com “les mestres rosminianes” dedicades 
a les mateixes tasques que a Mallorca nosaltres tinguérem en les funda-
cions mallorquines: franciscanes, caritats, agustines, trinitàries...., escam-
pades per viles, llocs i ciutats per atendre gent major, malalts, ensenyant a 
llegir i escriure als infants dels nostres pobles.

 Rosmini, mostrant un profund coneixement de la realitat italiana i de la 
història de l’església fou molt clar. Les cinc plagues que presenta ens parlen 
de la ruptura que hi ha entre el clergat i el poble; els capellans fan el que han 
fet sempre, i la gent no entén res del que es fa, ni perquè ho fa; la segona 
plaga és prou punyent quan diu que el clergat té una insuficient formació i 
educació¸ però més forta fou la pressió quan presenta la desunió que hi ha 
entre els bisbes i denuncia el fet, quarta plaga, que l’Església ha posat en 
mans laiques, els nomenaments de bisbes. Eren els drets de Patronat que 
sabem, que sota moltes formes, ha durat fins després del Concili Vaticà II. 
La cinquena plaga mostra una Església esclava dels béns temporals  que té, 
deixant de fer el que li pertoca: Anunciar Jesús.

 És ben normal que s’aixecassin moltes veus contra la visió que mostrava 
d’una Església molt gelosa dels seus drets i privilegis i ben atrafegada en 
defensar-los. Els PP.Jesuïtes bé lluitaren contra aquest home, que recent-
ment ha estat rehabilitat i Beatificat (8).

 De totes maneres aquesta polèmica és signe de vida i es manifestarà en 
diferents moviments d’espiritualitat sacerdotal, que fruitaran amb una es-
piritualitat molt afectiva i emprenedora, ja que, a manca de clergat regular, 
que secularment havien fet la predicació a les parròquies, ara serà el clergat 
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secular qui voldrà viure la “fuga mundi”, però dins el món i que posarà 
més esment en ser un “capellà sant”, que no un capellà savi, imposant-se 
la tasca de fomentar la pràctica religiosa entre la gent, lluitarà contra la 
blasfèmia i la immoralitat...

El grup apostòlic de Monsenyor Cabrera

 Aquí volem parlar de la realitat que sorgí entre nosaltres en aquests 
convulsos anys i al voltant d’aquesta persona andalusa i que va tenir una 
incidència ben forta a Mallorca en aquells moments. Francesc Ignasi Ca-
brera i Aguilar va néixer a Córdova dia 02.07.1813. Era de la família dels 
Marquesos de Villaseca i Comtes de Villanueva de Cárdenas, família ben 
marcada com a catòlica i absolutista en el món andalús. De 1826 a 1834 
estudia Gramàtica, Llatí, tres cursos de Filosofia i quatre de Teologia en el 
Col·legi de Santa Maria de Gràcia, Col·legi de Patronat de la seva família 
i agregat al Convent dels PP. Dominics de Sant Pau. L’any 1834 és ordenat 
Sotsdiaca per l’Arquebisbe de Sevilla. L’any 1835 morí son pare, sa mare 
i família són desterrats i, via Gibraltar, es poden escapar i arriben a Roma. 
En el mes d’Agost de 1836 fou ordenat Diaca i tres setmanes després Pre-
vere pel Cardenal Giustiniani, antic nunci a Madrid. Dia 08.09.1936 deia 
Missa Nova al Seminari Romà i el Papa Gregori XVI (1831-1846), davant 
totes les penalitats que havia passat la família, el nomena “Cubiculari, Pre-
lat Domèstic, Cambrer Secret i Protonotari Apostòlic”.

 L’any 1837 la seva germana Anna es casa amb el jove mallorquí Jaume 
Ballester d’Olesa i tota la família passa a viure a Génova, on Monsenyor 
Cabrera fundarà la “Casa Missió”que es convertirà en un Seminari, que 
aixoplugarà un estol de seminaristes mallorquins (9). A Espanya, mentres-
tant, s’anaven normalitzant les coses, els preveres ordenats a Itàlia van po-
der regularitzar la seva situació i exercir el ministeri a Mallorca. La seva 
germana i el seu cunyat també havien tornat a Mallorca i l’any 1848 Mons. 
Cabrera, amb la resta de capellans que quedaven a Itàlia, també ve a Ma-
llorca. Cada qual comença per viure amb la seva família, i ell a casa de la 
seva germana, però el contacte amb els preveres, amb qui havien conviscut 
a Génova, no es romp i pensen viure amb comunitat. Donat que l’edifici 
de La Sapiència és buit, el demanen i els és concedit. D’aquesta manera 
aniran preparant millor les tasques pastorals que veuen poden fer, sobretot 
missions populars, com la que predicaren a Ruberts l’any 1849 i que tanta 
transcendència tingué per Sencelles.
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 “L’esquema d’aquestes Missions era ben simple, i el mateix Mons. Ca-
brera ho conta, en la carta que escriví a la seva germana religiosa del Mo-
nestir de Corpus Christi de Córdova. Feien tres sermons diari. El primer 
intra missam, a la missa que començava a les 5,30. Sempre es parlava del 
Decàleg. El segon es feia a les 6 tractant sobre les disposicions necessàries 
per confessar-se bé. Seguia una estona de Doctrina pels infants, que aca-
bava amb el res del Rosari, seguit del cant d’unes lletanies, acabades les 
quals, es seguia cantant un grapat de cançons per a la Missió”.

 “El tercer sermó tractava sobre les veritats eternes, es feia en una trona 
portàtil, posada vora la porta del temple, ja que hi havia més gent fora que 
la que cabia a l’interior del temple. A Ruberts hi havia cinc capellans, que 
habitaven a la casa que els havien deixat, on també hi havia un jove pietós 
que els cuinava el menjar. S’aixecaven a les tres per anar a fer, junts, una 
estona de meditació al temple. A les 3,15 començaven a confessar. A Ru-
berts la participació fou multitudinària ja que dels pobles i lloquets veïns 
hi afluïren unes multituds immenses. Sembla que Francinaina Cirer hi va 
participar, i que aquest grup de capellans li aclarirà tots els dubtes que tenia 
sobre convertir ca seva en casa de Caritat. Decisió que anirà madurant fins 
que el dia de la festa de la Mare de Déu d’Agost, amb una especial ajuda de 
Déu, ho veurà clar i la cosa anirà endavant” (10).

Pontificat de Mons. Antonio Pérez de Hirias 1825�1842

 El que hem dit de les plagues de l’Església que Rosmini comentava del 
catolicisme italià, hem de dir que aquí eren patides igualment. La quarta 
plaga ens parlava que els nomenaments dels bisbes estava en mans dels 
laïcs, i a Espanya el Govern les posava i llevava a son albir i caprici. La 
caiguda de Riego el 1823 comportà que el nostre bisbe, Mons. Pedro Gon-
zález Vallejo (1819-1824) hagués de fugir de mala manera cap a França i 
fou nomenat per bisbe un bon home de Cuenca, que aleshores era el rector 
de la parròquia de Sant Pere de Madrid, Mons. Antonio Pérez de Hirias, 
preconitzat el 27.09.1825. Arribà a Mallorca en el mes de desembre i féu 
l’entrada solemne el dia de Cap d’Any de 1826. Era un home de tarannà 
conservador i que va xocar frontalment contra els liberals mallorquins.

 Un contratemps que patí fou la supressió de la Universitat mallorquina 
quan acabà el curs 1828/1829. Allà anaven a classe tots els seminaristes, 
i aquest fet l’obligarà a haver de crear unes Càtedres al Seminari, prepa-
rar unes aules on els professors poguessin complir el seu magisteri. L’an-
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tic edifici, ara conegut com �Seminari Vell” i que havia estat inaugurat el 
1700, estava projectat per aixoplugar 25 seminaristes. Superant multitud 
de problemes econòmics,  ho va fer, però els liberals també erigiren el seu 
Seminari en l’antiga seu de la Universitat. Així que durant un temps hi ha-
gué dos seminaris, el del Bisbe o Conciliar de Sant Pere, que funcionava al 
Casal de 1700, on hi ensenyava un claustre de professors nomenat pel Sr. 
Bisbe i que tot d’una ja fou classificat com �seminari absolutista” i un altre, 
classificat com �liberal”, i que rebia el nom de Reial Seminari Conciliar, 
que tenia el suport de la Societat Econòmica d’Amics del País i d’altres 
forces liberals. Quan s’inaugurà l’Institut Balear (1836) aquest Reial Semi-Quan s’inaugurà l’Institut Balear (1836) aquest Reial Semi-
nari desaparegué i molts dels seus professors començaren a ensenyar el nou 
centre. Cal dir que benemèrits sacerdots, com Mn. Gabriel Marià Ribas de 
Pina féu la Filosofia en el Reial Seminari. Que el Seminari fou un punt que 
féu patir molt a Mons. Pérez de Hirias, ens ho mostren les paraules que es-
criví al Papa Gregori XVI (1831-1846) en la informació que li envià: “Mi 
Seminario marchó bien hasta 1835, pero desde entonces muchos jóvenes 
se han pervertido siguiendo las máximas erróneas de los tiempos, hasta 
el punto que nada puedo hacer para impedir tantos males y desórdenes, 
porque cuentan con el apoyo de las autoridades civiles. Es más, el rector 
y el vicerector, que cumplían normalmente su ministerio, fueron expulsa-
dos por orden gubernativa y en su lugar nombrados, contra mi voluntad, 
otros individuos impíos, y las cátedras confiadas a modernos pensadores 
iluminados, por lo cual este seminario se ha convertido en una escuela de 
iniquidad y muchos jóvenes con buenas intenciones, se ven aobligados a 
abandonarlo” (11)

 Davant un caramull de situacions que ell no hi trobava sortida, dia 
07.08.1835 deixà el govern de la Diòcesi en mans de Mn. Joan Muntaner 
i Garcia (12) i s’arrecerà al Monestir de Lluc, donant com motiu aquestes 
quatre causes:
1.- L’estat de misèria del nombrosíssim clergat (hi havia hagut l’exclaustració 
i el Govern no alimentava al clergat, com havia promès quan els havia tret 
dels Convents).
2.- Estat caòtic del Seminari.
3.- Enemistat manifesta que li havien mostrat els liberals.
4.- Veia que els col·laboradors més propers li fallaven.

 Dia 20.10.1836 deixa Lluc i passa a viure a Andratx amb la família del 
dominic exclaustrat, P. Vicenç Juan, que era son confessor. Hi roman fins 
al començament de 1837 que retorna a Palma. Malgrat tot Mn. Muntaner 
seguirà regint la Diòcesi.
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 Gràcies a certa correspondència podem conèixer altres detalls de la si-
tuació que es vivia a Mallorca. Així Mn. Nicolau Salom, escrivint a Gabriel 
Marià Ribas de Pina dia 24.08.1842, li diu que les lleis que van sortint a 
Espanya volen fer un país protestant (13). Igualment dia 09.11.1842 Mn. 
Miquel Peña envia a Mn. Gabriel Marià i li conta l’anècdota de que feia uns 
dies s’havia trobat amb un grapat de capellans francesos, acompanyats pels 
Bisbes de Chlaons, Marsella i l’arquebisbe de Burdeus, qui retornant d’un 
viatge d’Argel, a causa del mal temps, s’hagueren de refugiar a Palma. Li 
demanaren si hi havia bisbe a Mallorca, doncs era fama que a Espanya n’hi 
havia pocs. Els acompanyà al Palau, van poder saludar al Sr. Bisbe, que feia 
llit a causa d’una malaltia. Quan els mostrà la Seu i pogueren veure el “tre-
sor”, exclamaren “hoc non rapuit Espartero” (14). La malaltia del Sr. Bisbe 
s’anà agreujant. Dia 09.12.1842 li administraren els Sants Sagraments, acte 
que fou una gran manifestació d’estima i d’afecte al qual participaren ab-
solutistes i liberals, que no deixaven de dir que havia patit injustament i ell 
digué clarament: “Si en algo he dado a Vuestras Señorías y demás deposi-
tarios del poder temporal motivo de queja, sólo ha sido por el bien de mis 
ovejas, que el Señor me encargó y que no he podido consentir se perdieran” 
(15). Morí el dia 18 a les 12.30 del migdia i les manifestacions de dol es 
multiplicaren. Fou soterrat en la capella de Sant Antoni de la nostra Seu.

El Bisbe que no fou Bisbe 1843.

 Dia 22.04.1843 fou nomenat, per part del Govern de Madrid, com a 
Bisbe de Mallorca, el Canonge de la seu metropolitana de València, Mi-
quel Cortès (16). El mateix bisbe electe escriu al Capítol de la Seu, dia 
30.04.1843 anunciant als Canonges que ha estat presentat per Bisbe de Ma-
llorca. Dia 04.05.1843 els Canonges manifesten que han rebut el Decret del 
Regent del Regne, però dia 30.10.1843 el mateix Cortès torna a escriure al 
Capítol anunciant-li que l’han fet Senador per Castelló, per tant no vindrà a 
Mallorca, però es posa al servei dels nostres Canonges per a totes les coses 
que puguin haver de necessitar (17).

El curt pontificat del Dr. Rafel Manso i Manso 1847�1851

 Hem vist com durant els anys que el bisbe Antoni Pérez de Hirias estava 
malalt i no podia, per moltes diferents raons, regir l’Església de Mallorca, 
qui ho feia era el Canonge Joan Muntaner i Garcia (1766-1847). Canonge 
que fou ordenat prevere l’any 1795 i el veim com l’home de confiança del 
Bisbe Bernat Nadal i Crespí (1794-1818). L’any 1788 aconseguí el grau de 
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Doctor en Dret Canònic i obtingué una Càtedra en la nostra Universitat, 
però passà a Madrid per ampliar estudis, cosa que féu en la Reial Acadèmia 
de Jurisprudència de la Puríssima i en els Reials Estudis de Sant Isidre, on 
estudià Dret Civil. L’any 1794 obté una Canongia a la nostra Seu i l’any 
següent rebé el presbiterat. L’any 1806 el Rei Carles IV el nomenà Arque-
bisbe de San Juan de León (Caracas), però no va acceptar, com tampoc 
acceptà la Mitra de Mallorca que li oferiren a la mort del Dr. Pérez de Hi-
rias. Fou elegit Vicari Capitular i seguí regint la diòcesi. Li arriba la mort 
el 1847 i encara no hi havia Bisbe a Mallorca, per la qual cosa els Canon-
ges hagueren d’elegir un nou Vicari Capitular en la persona de Mn. Josep 
Amengual i Hernández (1784-1852) (18). Sortosament dia 17.12.1847 fou 
preconitzat bisbe de Mallorca el capellà extremeny, aleshores Canonge de 
Salamanca, qui seria ordenat dia 05.03.1848 i el dia del Ram (17.04.1848) 
feia l’entrada en la nostra Seu.

 Curt fou el seu pontificat. Dia 4 de Juny començà la Visita Pastoral. 
Aquesta Visita ens aporta una documentació força important, doncs per 
primera vegada surten les esglésies conventuals, que en aquests moments, 
a causa de l’exclaustració, eren administrades per capellans diocesans o per 
algun exclaustrat que tenia cura d’elles i hagueren de ser visitades pel Sr, 
Bisbe. Tingué un problema seriós que portà molta cua, doncs l’antic fra-
menor Jeroni Bibiloni i Llaneres (1802-1876), l’any 1848 publicà el llibre 
“Cristianos Socialistas” que fou un revulsiu per certs sectors de la nostra 
societat i el Dr. Manso hi hagué d’intervenir (19).

Pontificat del Dr. Miquel Salvà i Munar  1851 – 1873

 Després de tots aquests anys, amb problemes de tota casta i color, fou 
nomenat Bisbe de Mallorca el prevere algaidí Mn. Miquel Salvà i Munar 
(1792-1873), que aleshores residia a Madrid. Dia 08.06.1816 havia estat 
ordenat prevere, havent aconseguit el títol de Doctor en ambdós Drets a la 
Universitat de Mallorca. Pertanyia a la Reial Societat Mallorquina d’Amics 
del País (RSEMAP) i aquell mateix any fou nomenat Vicari de Sant Jaume. 
De 1820 a 1823 fou el Secretari de la Diputació, però era considerat un 
capellà liberal i quan entraren els absolutistes optà per exiliar-se a París 
(1825-1829) on estudià llengües i història. L’any 1829 es trasllada a Ma-
drid on rebé el càrrec de Bibliotecari de Sa Majestat i el 1832 l’Ajuntament 
de Palma el nomenà, malgrat vivís a Madrid, �Cronista Oficial del Regne 
de Mallorca” (20).
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 Dia 9 de Gener de 1851 el Rei el nomenà Bisbe de Mallorca, el Consisto-
ri de dia 9 de Maig el preconitzà, fou consagrat a Madrid per l’Arquebisbe 
de Toledo dia primer de febrer de 1852 i dia 4 d’Abril arribava a Mallorca 
per fer l’entrada solemne a la Seu dia 15.

 El seu pontificat representa un retornar a la calma després de forta maror. 
Si la façana de la Seu havia caigut degut al terratrèmol de dia 15.01.1851, 
s’havia firmat un nou Concordat entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu dia 
16.03.1851 (21) d’aquesta manera s’estableix una nova divisió eclesiàstica, 
que per a les Illes queda formada per dues diòcesis, Menorca i Mallorca, a 
la qual s’hi afegeix Eivissa. El Capítol de la Seu quedà format per Degà; 
quatre Dignitats: Arxiprest, Ardiaca, Xantre i Mestrescola; quatre Canon-
ges d’Ofici: Magistral, Doctoral, Lectoral i Penitencier i Canonges de Grà-
cia fins arribar a 16, més dotze Beneficiats, El Seminari quedà proveït de 
Superiors i professors i l’any 1852 arribà un nou pla d’estudis, també pu-
blicat en el BOBM de 1861 (22).

 La dotació de les parròquies resultà més problemàtica, doncs al co-
mençament del pontificat del Dr. Salvà hi havia 39 parròquies, 35 Vica-
ries in Capite i 723 capellans. Salvà començà un procés per augmentar 
les parròquies, procés que resultà molt complex i dificultós, ja que s’havia 
d’arribar a la dotació econòmica; procés que culminarà l’any 1913, en el 
pontificat del Dr. Pere Joan Campins i Barceló, gràcies a la tenacitat del ca-
nonge pollencí Mn. Mateu Rotger i del Diputat a Corts Sr. Joan Valenzuela 
i Alcarín. De totes maneres l’any 1852 eren moltes les parròquies que no te-
nien Rector Propi, per aquesta raó dia 02.05.1852 (23) convocà oposicions 
a rectories buides. Nomenà un tribunal integrat pel Canonge Penitencier 
com President, Mn. Bernat Galmés, acompanyat de tres Canonges: Antoni 
Bal·le, Sebastià Serra i Joan Pasqual; pel Paborde Antoni Jaume i el Mestre 
de Teologia, el dominic exclaustrat Francesc Pasqual. A Mallorca es feren 
les ternes que foren enviades a Madrid, allà es firmaren dia 13.01.1853 i 
quedaren proveïdes aquestes parròquies:
 1. Alaró, Mn. Josep Ferriol, exclaustrat
 2. Algaida, Mn. Joan Company
 3. Andratx, Mn. Jaume Cabrer, exclaustrat
 4. Artà, Mn. Agustí Jaume
 5. Binissalem, Mn. Pere Vives
 6. Campanet, Mn. Marià Canals, exclaustrat
 7. Campos, Mn. Nadal Cabrer
 8. Esporles, Mn. Pere Joan Esteve
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 9. Felanitx, Mn. Miquel Riutort, exclaustrat
 10. Inca, Mn. Bartomeu Morlà
 11. Llucmajor, Mn. Honorat Salvà
 12. Manacor, Mn. Llorenç Pasqual exclaustrat
 13. Marratxí, Mn. Pere Mª Colom
 14. Muro, Mn. Joan Garcia, exclaustrat
 15. Palma. Santa Eulàlia, Mn. Pere Josep Capó 
 16.    “      Sant Miquel, Dr. Rafel Picornell
 17.    “      Sant Nicolau, Mn. Josep Amengual
 18.    “      Sant Magí, Vicaria perpètua de Sta. Creu. Mn. Josep
  Ferriol exclaustrat
 19. Montuïri, Mn. Pere A. Sala
 20. Porreres, Mn. Josep Perelló, exclaustrat
 21. Puigpunyent, Mn. Marià Gotarredona, Acòlit
 22. Sa Pobla, Mn. Joan Simonet
 23. Santa Margalida, Mn. Esteve Ferriol
 24. Santa Maria, Mn. Rafel Caldentei
 25. Santanyí, Mn. Antoni Sastre i Vila
 26. Selva, Mn. Miquel Ferrer, exclaustrat
 27. Sencelles, Mn. Joan Molines
 28. Sóller, Mn. Pere Josep Llompart
 29. Valldemossa, Mn. Antoni Mas  (24).

 Assentats ja a les respectives parròquies, don Miquel, dia 27.03.1853, 
els escriu una carta pastoral: “Als Rectors que acabam de nomenar”. En-
tre altres coses els diu: “Después de largo tiempo en que casi todas las 
iglesias de esta diócesis carecían de pastores, se ha dignado S.M. la Reina 
muestra Senyora nombraros a propueta mía... Los pueblos os han recibido 
con fiestas y contento dando muestras de su piedad, de que tributo a todos 
particulares gracias, y por ello me anima la esperanza de que cogereis gran 
copia de frutos espirituales en la dirección de los que ansiaban vuestra lle-
gada. Con tal motivo me dice mi consciencia que recordándoos vuestros 
deberes os infunda celo y fortaleza en el trabajo... Podía moverons en otro 
tiempo el goce de bienes eclesiásticos; mas ahora la suerte futura del clero 
español está en los destinos de la Providencia: muévaos, pues, solo vuestra 
propia santificación, y la de las almas confiadas a vuestro cuidado...” Y, 
seguidamente, enumeraba sus deberes: Misa bien celebrada, predicación, 
conferencias de moral, estudio, visita a las escuelas, preparción de los ni-
ños de primera Comunión, los enfermos, dignificación del culto, cuidado 
del archivo, alejamiento de la política y unión a su obispo (25).
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 Com nota curiosa d’aquest pontificat diré que dia 14 de Juliol de 1861, 
davant el fet que els segells de les parròquies estaven molt gastats i resulta-
ven gairebé il·legibles, manava que se’n fessin de nous. Han de ser ovalats, 
no podem costar més de 60 reals de velló, els antics han de ser entregats a la 
Cúria i els nous han de començar a emprar-se dia primer de setembre. (26)

 La biografia del Rector Molines és àmpliament tractada en el VIIIè Sim-
pòsium d’Història Social de la Religió celebrat a Sencelles en el mes de 
Juny del 2005: Fiol i Tornila, Mn. Pere, Biografia del Rector Molinas pàgs. 
95-160 Col·lecció Historia Vitae Magistra, 6.

Ara segueixen les breus biografies d’aquests 78 preveres:

1.  Aloi i Amengual, Francesc. *Sencelles s.XVII féu Títol de Patrimo-
ni dia 19.06.1804

2. Aloi i Gomila, Rafel. *Sencelles s. XIX féu Títol de Patrimoni dia 
10.02.1854

3.  Aloi i Ramis Guillem.*Sencelles 1807, dia 14.10.1829 féu Títol de 
Patrimoni per poder rebre les Ordes Majors. Uns anys fou capellà del 
Lazzareto de Maó. Morí a Sencelles dia 17.07.1861. BOBM 1861, 
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4.  Amengual i Amengual, Antoni. *Sencelles 1797. Dia 28.09.1817 
va fer Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Tota 
la vida fou prevere titular de Sencelles, on morí, als 74 anys, dia 
04.03.1871. BOBM 1871, 66

5.  Amengual i Amengual, Joan. Va néixer a Sencelles l’any 1769, fill 
de Bartomeu i Francesca. Dia 31.08.1790 va fer Títol de Patrimoni 
per poder passar als Ordes Majors. Dia 17.08.1816 prenia possessori 
de la Rectoria d’Inca. Hagué d’acabar les obres del nou temple: enra-
jolar, estucar el presbiteri, la copinya de l’altar major, de les capelles, 
fer l’escala del Cor, la barana de fusta, daurar el retaule de l’altar 
major, hi posà sant Gabriel. La capella del Sant Crist fou remodelada 
i la teulada feta nova i les sagristies. Va dur endavant l’obra del nou 
orgue que es féu entre 1816-1822 i 1827-1832 Morí essent Rector 
d’Inca dia 30.12.1842, als 73 anys. Féu testament davant el notari 
Pere Francesc Amer, dia 16.07.1842 i deixà al Bisbe “legado forzo-
so” 10 sous, 18 diners. Era gran entusiasta de la Constitució i de les 
llibertats. L’any 1844 la seva neboda Jacinta dóna 25 ll al Rector de 
Sencelles.
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6.  Amengual i Bal·le, Cristòfol. *Biniali, s. XVIII – XIX Féu Títol de 
Patrimoni dia 09.04.1792

7. Amengual i Cirer, Josep.  *Biniali s. XVIII – XIX Féu Títol de 
Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors, dia 11.02.1804. Feia 
d’Escolà a l’església de Biniali, i quan va quedar vidu, començà els 
estudis eclesiàstics, fou ordenat prevere i serví als seus conciutadans 
tota la vida.

8. Amengual i Estela, Joan Baptista * Sencelles 1805 Dia 28.09.1827 
va fer Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Tota la 
vida fou titular de la parròquia de Sencelles, on morí, als 68 anys, dia 
06.08.1873. BOBM 1873, 150

9. Amengual i Fiol, Rafel. *Biniali s. XVIII-XIX Dia 13.01.1798 va 
fer Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors.

10. Andreu i Ballester, Gabriel *Ruberts 1875 Dia 21.06.1898 féu 
Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 31.03.1900. Dia 16 de 
Novembre 1901 fou nomenat Vicari de Búger i ho fou fins a sa mort 
que li sobrevingué dia 01.11.1912. Morí als 38 anys d’una caiguda 
encalçant una òliba dins l’església. BOBM 1912, 364. Pons. J- Búger 
i l’església, pàg. 99

11. Arrom i Bibiloni, Joan Baptista. *Sencelles 1865. Dia 25.06.1886 
va fer Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Morí a 
Sencelles dia 17.04.1898, als 33 anys. BOBM 1898, 124

12. Arrom i Montblanc Francesc *Sencelles 25.01.1831 Fou ordenat 
prevere dia 24.03.1855 començant l’exercici ministerial com a Vi-
cari in Capite al lloquet de S’Esgleieta. De 1856 a 1857 fou Vicari 
in Capite de Santa Eugènia. L’any 1861 passa al Seminari com Ma-
jordom, el 1879 fou nomenat Catedràtic de Teologia Moral i el 1881 
retorna a Sencelles com Ecònem, on morí dia 05.12.1909. BOBM 
1909, 222-223

13. Arrom i Verí, Jaume. *Sencelles s. XVIII-XIX Féu Títol de Patri-
moni per poder accedir als Ordes Majors, dia 22.01.1824 

14. Bennàssar i Cirer, Antoni. *Sencelles 15.10.1942  Prev. 18.06.1967 
Participà en el Certamen amb el Nº 152: Estudio monográfico de la 
Misión de San Carlos Borromeo, Sepulcro de Fray Junípero Serra 
i 153: Motivos de la reforma Teresiana según el Libro de la Vida y 
de las Fundaciones de la Mística Doctora. Començà l’exercici mi-
nisterial  com Ecònem de Mancor de la Vall, establint forta relació 
amb la Fraternitat Missionera del Verbum Dei, que tenia l’ermita de 
Santa Llúcia com Casal de la Institució i lloc dels anomenats “Caps 
de Setmana”. Deixà la parròquia per passar a Barcelona per estudiar 
Psicologia i es secularitzà.
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15. Bibiloni i Vich, Guillem. *Biniali 28.10.1918, Prevere 31.05.1947. 
Havia presentat els certàmens Nº 169: Estudio crítico histórico acer-
ca del cronista mallorquín del siglo XVIII D. Buenaventura Serra y 
Ferragut; 170: El pensamiento de Pío XII sobre la cuestión social; 
171 San Juan de la Cruz, cantor del amor divino. Fou nomenat Ecò-
nem de S’Arracó El 14.07.1952 s’inaugurava a Madrid el “Colegio 
Sacerdotal Vasco de Quiroga” i allà hi ha matriculat aquest mallor-
quí, per passar a Amèrica. Dia 3 de Novembre de 1952 embarca, a 
Barcelona, per passar al Perú i quan comença el curs, el trobam com 
Rector del Seminari de Huaraz, l’altura no li anà gens bé i passà 
com Professor en la Universitat Femenina del Sagrat Cor (Lima). 
1964 Capellà al Col·legi dels Germans de La Salle a Lima. Durant 
aquests anys es graduà en Periodisme en la Universitat Catòlica de 
Lima i l’any 1969, amb la seva esposa, retornà a Mallorca on morí 
dia 04.04.2006. Ha publicat: 1981 Mis años en el Seminario. 1985 
Papeles de un aprendiz de teólogo. 2004 A la luz temblorosa de una 
vela. Los gozos y las sombras de un estudiante de Teología. Diario 
de un emigrante. 2005 El país de los Incas visto por un mallorquín 
(1952-1954). Fiol, 124; GEM XVIII, 336; XXIV, 55. BOBM 1942, 
119; 1943, 105; 1944, 358; 1946, 359; 1947, 91, 180, 225; 1948, 
221; 1949, 319; 1950, 252; 1956, 427, 443.

16. Bover i Amengual Llorenç  *Biniali 03.11.1938 Prev. 21.06.1964. 
Presentà el treball de certamen Nº 232: Estudio filológico y versión 
literal del texto original griego de la homilía 47 de S. Juan Crisósto-
mo sobre la Eucaristía. Començà a exercir el ministeri com Vicari de 
la parròquia de Santa Maria la Major (Inca) 1964-1967. L’any 1967 
passà a Alemanya a completar estudis i allà s’incardinà i hi ha exercit 
el ministeri. Parets: Sa Sella 153

17. Bover, Lluís *Biniali Dominic exclaustrat. Fou ordenat a Itàlia 
16.04.1838. Retornà a Mallorca i exercí de Vicari de Biniali, on morí 
dia 16.01.1877. BOBM 1887, 32

18. Capó i Cirer, Jordi. *Sencelles s. XVIII-XIX dia 02.11.1798 va fer 
Títol de Patrimoni per poder ser ordenat.

19. Cifre i Llabrés, Jaume  *Sencelles1893 Fou ordenat prevere el 
1916 Sabem que l’any 1923 fou nomenat Vicari de Sencelles. El 
1928 encara ho era.

20. Cirer i Amer, Antoni. *Sencelles S. XIX . Dia 13.11.1835 feia Títol 
de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors.

21. Cirer i Bennàssar, Joan. *Sencelles s.XVIII-XIX Dia 10.08.1770 
va fer Títol de Patrimoni.
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22. Cirer i Ferragut, Pere *Sencelles 08.09.1937 Prevere 21.06.1964. 
Començà l’exercici ministerial com Vicari de la parròquia de Santa 
Eugènia, i quan es morí el Rector Bernat (1966), fou nomenat Rec-
tor, càrrec que ha regentat tota la vida, excepte de 1982 a 1984 que 
fou nomenat Rector de Consell. Ha tingut cura de la parròquia de 
Santa Eugènia i al mateix temps de la de Biniali, sempre que ha estat 
vacant, això és després dels Rectorats de Mn. Guillem Jaume i de 
Mn. Nadal Trias. 

23. Cirer i Llabrés, Bartomeu. *Sencelles 1880. Començats els estudis 
eclesiàstics, dia 17.03.1904 féu Títol de Patrimoni. Rebé l’ordenació 
sacerdotal l’any 1905 Esmerçà els anys de son ministeri exercint el 
càrrec d’organista de la parròquia. Morí a Sencelles dia 12.11.1918. 
BOBM 1918, 484. Parets Sa Sella, 153.

24. Cirer i Llabrés, Jaume. *Sencelles 18.01.1893. Començats els es-
tudis eclesiàstics l’any 1912 entrà a la Sapiència. Fou ordenat preve-
re dia 22.12.1917. Havia fet Títol de Patrimoni dia 20.11.1916. Fou 
nomenat Vicari de Sencelles, tenint cura tant del Cor Parroquial, com 
de l’Orgue. Parets Sa Sella, 153

25. Cirer i Puig, Felip. *Sencelles s. XVIII-XIX Dia 28.11.1776 feia 
Títol de patrimoni per poder accedir als Ordes Majors.

26. Cirer i Torrens, Pere Josep. *Sencelles s. XVIII-XIX. Dia 
27.05.1777 feia Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Ma-
jors.

27. Cirer i Vert, Miquel. *Sencelles 1841 Començats els estudis ecle-
siàstics feia Títol de Patrimoni dia 17.03.1864 per poder arribar als 
Ordes Majors que li foren donats l’any 1867. Començà l’exercici mi-
nisterial com Adscrit en la parròquia nadiua. De 1870 a 1877 exercí 
el càrrec de Vicari in Capite de Galilea, retornant a Sencelles d’on en 
fou nomenat Vicari l’any 1888, càrrec que exercí fins a la mort que li 
sobrevingué dia 03.02.1916. BOBM 1916, 66

28. Ferrer i Oliver, Antoni. *Sencelles 27.09.1935 Començats els 
estudis eclesiàstics en el seminari de Mallorca, el 1958 passà a la 
Universitat de Salamanca, on es llicencià en Teologia i fou ordenat 
prevere el 18.03.1961. Començà a exercir el ministeri en la parròquia 
de Muro, fins que l’any 1967 passà a estudiar a la Universitat Civil 
de Madrid, on es llicencià en Psicologia i es Diplomà en Catequètica. 
El 1970 retorna a Mallorca i es fa càrrec del Secretariat Diocesà de 
Catequesi fins l’any 1977. Dona classes al Collegi Pedro Poveda, 
Sords i Muts, Projecte Home, CETEM i Alberta Giménez. De 1971 
a 1996 és el Rector de la parròquia de la Resurrecció, treballant en la 
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Pastoral Penitenciària. Morí a Palma dia 18.05.1996. BOBM 1996, 
355-357

29. Ferrer i Ramis, Joan.  *Sencelles s. XVIII-XIX Començats els es-
tudis eclesiàstics dia 16.10.1817 feia Títol de Patrimoni per accedir 
als Ordes Majors.

30. Figuerola i Quintana, Guillem.  *Sencelles 27.02.1842 Fou orde-
nat prevere dia 23.02.1871 restant tota la vida al servei de la feli-
gresia sencellera. Quan morí, dia 21.07.1934 era el degà del clergat 
mallorquí. BOBM 1934, 310

31. Fiol i Clar, Joan  *Biniali s. XVIII-XIX Començats els estudis ecle-
siàstics feia Títol de Patrimoni dia 09.04.1777

32. Gamundí i Llabrés, Antoni.  *Sencelles 1866  Prev. 14.03.1891. 
Havia fet Títol de Patrimoni dia 18.09.1888. Dia 08.09.1888 va en-
trar a l’Oratori de Sant Felip Neri, on hi romangué fins el 27.11.1899, 
Deixà l’Oratori a causa de la malaltia greu que patia el seu germà sa-
cerdot Miquel, que morí dia 09.12.1899 Restà a Sencelles esmerçant 
tota la vida al servei en la parròquia sencellera.

33. Gamundí i Llabrés, Miquel. *Sencelles 1870. Mentre feia els es-
tudis eclesiàstics, dia 31.01.1895 va fer el Títol de Patrimoni per 
accedir als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 20.03.1896, que-
dant al servei de la parròquia nadiua i tenint el càrrec de Notari de 
l’Arxiprestat d’Inca. Moria a Sencelles als 29 anys, dia 09.12.1899. 
BOBM 1899, 381

34. Garau i Cirer, Joan  *1838 Ordenat prevere obtingué un Benefici a 
la Seu, on moria dia 09.10.1879, als 41 anys. BOBM 1879, 322

35. Llabrés i Amengual, Bartomeu. *Sencelles s. XVIII-XIX Mentre 
feia els estudis eclesiàstics va fer Títol de patrimoni dia 14.08.1778 
per poder accedir als Ordes Majors.

36. Llabrés i Campaner, Bartomeu.  *Sencelles 28.10.1882. Dia 
14.03.1906 feia Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Ma-
jors que rebia 19.12.1914, rebent el càrrec de Vicari Cooperador de 
Banyalbufar, on hi restà fins el 1918, que passà, amb el mateix càrrec 
a Búger, i el mateix any passà com Rector de l’Oratori de Sant Josep 
de Jornets. Morí a Sencelles dia 20.02.1959. BOBM 1959, 83

37. Llabrés i Ferragut, Llorenç. *Sencelles s. XVIII-XIX Mentre ana-
va avançant en els estudis eclesiàstics, dia 30.03.1808 féu Títol de 
patrimoni per poder accedir als Ordes Majors.

38. Llabrés i Llabrés, Antoni. *Sencelles s. XVIII-XIX Dia 23.11.1776 
feia Títol de Patrimoni.
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39. Llabrés i Ramis, Antoni. *Sencelles s. XVIII-XIX dia 28.03.1777 
feia Títol de Patrimoni.

40. Llabrés i Salom, Bartomeu.  *Sencelles 1813 fou ordenat com 
membre dels PP.Mínims, ja que hi havia professat dia 27.02.1834. 
L’any 1835 fou exclaustrat, passant a viure amb la família i servint a 
la feligresia sencellera, on morí dia 17.09.1879. BOBM 1879, 306

41. Llabrés i Verd, Antoni.  *Sencelles 1877  Prev. 19.09.1903. Dia 
07.03.1902 havia fet Títol de Patrimoni. Exercia el ministeri en la 
vila nadiua fins que dia 24.05.1910 se li dóna permís per anar a Cór-
doba (Argentina) L’any 1913 era el Rector de la parròquia de Camilo 
Aldano i cada any, fins l’any 1928, se li renovava el permís el 1959 
era a Córdoba (Argentina) el 1964 també. Fiol 538

42. Llabrés i Vert, Rafel.  *Sencelles 1831. Mentre feia els estudis ecle-
siàstics, dia 05.07.1852 va fer Títol de Patrimoni. Estava al servei de 
la Seu i ajudava com a Primatxer i treballava en la vida parroquial 
que es feia en la parròquia de l’Almudaina (1859-1874). De 1864 a 
1882 fou professor de Cant Pla del Seminari. Compongué una Missa 
en Cant Pla i un Credo. Morí als 68 anys a Palma dia 09.04.1899. 
BOBM 1899, 126. GEM VII, 315

43. Mairata i Coll, Gabriel.  *Biniali 12.10.1877  Prev. 19.09.1903. 
Havia fet Títol de Patrimoni dia 10.05.1902. De 1904 a 1909 fou 
Vicari de Santa Maria. Dia 01.05.1909 fou nomenat Vicari in Capite 
de Son Sardina i havent participat a les oposicions de 1913, essent 
erigida la Vicari a Parròquia, fou nomenat Rector de la novella pa-
rròquia, on hi restà tota la vida. El 1925 començà el nou temple pa-
rroquial, que fou acabat el 1929. Aquests mateixos anys, amb l’ajuda 
d’un fuster de la barriada, construí l’orgue d’aquest temple parro-
quial. També aixecà de bell nou els temples de Son Espanyol i el de 
Sa Garriga(1958)  on hi celebrava cada setmana. El treball pastoral 
i sanitari que féu durant l’epidèmia del Grip de 1918 i la cura que 
tingué de la feligresia durant la guerra civil, no permeté que matassin 
cap feligrès, li guanyaren de tot cor l’amor dels fidels. El 1953 li fou 
concedida la Creu Pro Ecclesia et Pontifice i el 1959 rebé el títol 
de Prelat Domèstic de Sa Santedat i li fou dedicat un carrer a Son 
Sardina. Dia 23.05.1960 demana un Regent i tira-tira s’anà retirant 
a Biniali, on morí dia 03.12.1965. Fou soterrat en el temple de Son 
Sardina. BOBM 1965, 275. GEM VIII, 185.

44. Mercadal i Bestard, Joan. *Biniali 1783 Esmerçà els anys de son 
ministeri com a Vicari de Biniali, on morí als 74 anys, dia 14.05.1867, 
BOBM 1867/8, 208
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45. Molines i Amengual, Antoni.  *Sencelles 1855 Mentre feia els es-
tudis eclesiàstics dia 16.02.1880 va fer Títol de Patrimoni per poder 
passar als Ordes Majors. Esmerçà els anys de son sacerdoci servint la 
feligresia sencellera. Morí als 38 anys, dia 16.09.1893. BOBM 1893, 
276

46. Molines i Amengual, Bartomeu  *Sencelles 17.01.1852 Fent els es-
tudis eclesiàstics al Seminari, dia 31.06.1874 feia Títol de Patrimoni 
per accedir als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 10.06.1876, 
l’any 1875 ja figurava com Adscrit a la Seu, fent aquest servei fins 
l’any 1883, que fou nomenat Professor de Retòrica i Poètica del Se-
minari, càrrec que desenvolupà fins l’any 1898. Dia 01.06.1898 pre-
nia possessori d’un Benefici del Concordat, a la Seu, que tingué fins 
a la mort, que li sobrevingué dia 14.03.1917. L’any 1887 tingué cura 
de la feligresia de El Molinar. És membre fundador de El Ancora. De 
1877 a 1886 fou el Consiliari del Círcol d’Obrers Catòlics de Palma, 
el 1899 fou nomenat Secretari de l’Associació de les Escoles Noctur-
nes de Sant Josep. Donà a la impremta: 1883 Al pie de la Cruz; Sen-
cillas reflexiones; 1900 Sor Francisca Ana Cirer; 1904 Breve noticia 
de Sor Francisca Ana Cirer, fundadora del Convento de Hijas de la 
Caridad de Sancellas. Era nebot del Rector Molines de Sencelles. 
BOBM 1917, 188; GEM XI, 88 

47. Molines i Amengual, Joan   Fill de pares margalidans establerts a 
Palma, Pere Joan Molines i Bunyola i Mª Magdalena Amengual i 
Amengual, va néixer, al Carrer del Deganat, dia 07.11.1811. Fets els 
estudis d’Humanitats cursà tres cursos de Filosofia (1824-1827) en la 
Universitat Lul·liana de Mallorca i dos de Teologia fi ns que la Uni-·liana de Mallorca i dos de Teologia fins que la Uni-la Uni-
versitat fou suprimida del tot (03.01.1830), que ingressà com alum-
ne intern al Seminari, rebent l’ordenació Presbiteral dia 19.12.1835, 
després que dia 03.07.1832 haguera fet Títol de Patrimoni. Son pare, 
Doctor en ambdós Drets, l’any 1820, amb tota la família, es tras-
lladà a Sencelles amb l’oncle Canonge, Mn. Pere Josep Molines i 
Torrents, al casal que tenien al Carrer des Cap d’Amunt, per aquest 
motiu el novell prevere començà l’exercici ministerial a Sencelles. 
L’any 1838 morí el Rector de Sencelles Mn. Bartomeu Llabrés i fou 
nomenat Ecònem el Vicari Mn. Antoni Contestí, qui renuncià l’any 
1843. Dia 13.06.1843 Mn. Joan fou nomenat Vicari i en el mes de 
Juliol, Ecònem, amb gran alegria de la feligresia. Participà a les opo-
sicions de Rector de 1852 i li fou donada la Rectoria de Sencelles, 
que regentà tota la vida. Fou el confessor i director espiritual de Sor 
Francinaina Cirer i amb ella fundà el Convent de Germanes de la 
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Caritat. Morí a Sencelles, als 61 anys, dia 21.02.1872  BOBM 1872, 
62. Fiol. Biografia del Rector Molinas in VIIè Simposium d’Història 
Social de la Religió. Col·lecció Histortia Vitae Magistra, 6. Palma 
2008

48. Molines i Torrens, Pere Josep. Malgrat aquest prevere nasqués a 
Santa Margalida dia 04.01.1756 el posam en aquest llistat de preve-
res de Sencelles perquè és la rel de la família Molines, que tanta inci-
dència té en la vida religiosa d’aquesta vila. Avançant en els estudis 
eclesiàstics, dia 22.06.1777, feia Títol de Patrimoni. Ordenat preve-
re encarrilà la seva activitat pastoral en el camp de la milícia, com 
també ho feren altres membres de la seva família. Ell, durant molts 
anys, fou Tinent de Vicari General Castrense, com també uns anys 
fou el Capellà del Consolat d’Espanya a Argèlia. Quan fou creada 
de bell nou la Diòcesi de Menorca (23.07.1795), en fou nomenat 
Bisbe el menorquí, Canonge de Mallorca, el Dr. Antoni Vila i Camps 
(1747-1807),  el Rei donà la Canongia mallorquina a Mn. Molines 
i Torrents. Tingué molts i diferents problemes donat el caràcter que 
tenia i les circumstàncies socials i religioses que passava Mallorca. 
Fervent absolutista que es va veure implicat en situacions no massa 
netes, que li valgueren uns anys de presó en el Casal de la Inquisició 
i quan aquella fou suprimida (1812), acabà la condemna al Monestir 
de la Trapa (Andratx). Acabà els dies en el casal familiar de Sence-
lles, on s’havia establert la família el 1820. Morí dia 29.12.1829. 
Fiol. Biografia del Rector Molinas.

49. Morei i Cirer, Josep. *Sencelles 10.02.1910. Començats els estu-
dis eclesiàstics l’any 1935 entrava al Col·legi de la Sapiència. Rebia 
l’ordenació sacerdotal dia 03.06.1939. Havia participat en el certa-
men presentant els treballs: 689 Estudio sobre la encíclica Ad Catho-
lici Sacerdotii; 690 Estudio sobre las nueve primeras distinciones 
del Llibre de Contemplació en Déu del Beato Ramon Llull; 691 El 
Llibre de Contemplació en Déu del Beato Ramon Llull: Estudio so-
bre las distinciones X a XII contenidas en libros 2º. De 1939 a 1944 
exercí el ministeri com a Vicari in Capite de Capdellà. L’any 1944 
fou nomenat Rector de Lloseta on hi esmerçà tota la vida, doncs allà 
moria dia 12.02.1963. BOBM 1963, 99-100.

50. Morei i Fiol, Miquel Lluís. *Sencelles 1868. Seguia els estudis del 
Seminari quan dia 03.12.1892 feia el Títol de Patrimoni. Fou ordenat 
prevere dia 09.03.1895 i quedà a Sencelles d’on l’any 1899 en fou 
nomenat Vicari, càrrec que exercí fins a sa mort, que li sobrevingué 
dia 26.02.1930. BOBM 1930, 91
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51. Munar i Carbonell, Pere.  *Sencelles12.02.1925  Prev. 03.08.1947 
Participà en el Certamen presentant tres poesies llatines: 719 Poesia 
llatina sobre la Victoria de España sobre el Comunismo, con referen-
cia a las fiestas marianas celebradas en Palma com tan fausto motivo; 
720 Poesia latina sobre la Victoria de los mallorquines en el invasión 
comunista de 1936; 721 Poesia latina sobre la Virgen de Sant Sal-
vador de Felanitx. Començà a exercir el ministeri a Santa Maria i 
l’any 1953 fou nomenat Vicari de Sant Jaume. Inventà la Batedora 
“OSCA” que tingué molta incidència en el camp mallorquí. El Bisbe 
Enciso el nomenà Director Diocesà de Cinema Ràdio i Televisió. 
Promogué els Cine Club d’inspiració catòlica. Es secularitzà l’any 
1974. GEM, XI, 245; XXIII, 324

52. Mut i Puig, Joan.  *Sencelles s. XVIII-XIX Seguint els estudis ecle-
siàstics, dia 23.02.1785 feia Títol de patrimoni per poder accedir als 
Ordes Majors.

53. Noguera i Amengual, Macià.  *Biniali 09.09.1902 Fent els estudis 
eclesiàstics al nostre Seminari participà en el certamen presentant 
el nº 750. La participación activa del pueblo en la Litúrgia como 
medio para acrecentar la vitalidad espiritual en las parroquias; 751 
La Sagrada Cuaresma en el ciclo litúrgico, su origen y vicitudes, su 
espíritu. Dia 25.10.1923 feia Títol de Patrimoni i dia  17.06.1925 
era ordenat Prevere. Passà a exercir el ministeri a Lloret, on hi fundà 
una Banda d’Ocarines. Exercí el càrrec d’organista de sencelles i 
l’any 1935 fou nomenat Ecònem de Maria de la Salut.  El 1944 fou 
nomenat Capellà de la Misericòrdia i tenint cura d’aquesta Institució 
l’any 1947 fou nomenat Consiliari de la JOAC i el 1951 Consiliari 
del Centre Interparroquial de mestres d’Acció Catòlica. Compongué 
l’Himne a Sant Cristòfol per a la parròquia de Biniali. Morí a Palma 
dia 10.02.1971. Parets, Compositors, 120

54. Oliver i Amengual, Bartomeu.  *Sencelles 24.08.1903 En el mes 
de Setembre de 1916 feia l’ingrés al Seminari i hi entrava com alum-
ne intern, acabant els estudis en el curs 1927/28, rebent l’ordenació 
presbiteral a l’església del Centre Eucarístic, perquè la germana 
d’un condeixeble seu, Mn. Miquel Rosselló i Barceló, era religiosa 
d’aquella Institució. Començà l’exercici ministerial en la parròquia 
nadiua i en el mes de Febrer de 1930 en fou nomenat Vicari, però 
aquell mateix any participava a unes oposicions al Cos de Mestres 
Nacionals, obtingué plaça i fou enviat a Villatomil (Burgos), on hi 
romangué fins el 1932, que retornà a Mallorca, destinat a la vila 
d’Algaida (1932-1942). Són anys que bé treballà en l’Acció Ca-
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tòlica, en la branca de la joventut i que sofrí un procés polític per 
haver parlat, en temps de la guerra civil, contra la matança que es 
feia de persones. L’any 1942 fou destinat a Sencelles, on hi exercí el 
magisteri essent-ne nomenat Director del Centre Escolar, fins que li 
arribà l’edat de la jubilació. Treballà molt i bé en el camp de l’Acció 
Catòlica, sobretot en el camp de la formació humana i espiritual. 
Es distingí pel seu amor a Mallorca, a la seva Església i a la seva 
cultura. Lluitador incansable per la recuperació de la nostra llengua, 
soci fundador de l’Obra Cultural Balear donant nom a un dels Pre-
mis 31 de desembre, que foren instituïts el 1986. Morí a Sencelles 
dia 19.03.1993. Donà a la impremta: 1933 Sor Francina Aina dels 
Dolors (La Tia Xiroia de Sencelles) que, lleugerament ampliat, fou 
publicat el 1970: Sor Francina-Aina dels Dolors, Fundadora del 
Convent de la Caritat de Sencelles (1781-1855). Publicà multitud 
d’articles tant de pedagogia, com d’altres aspectes del seu enciclo-
pèdic coneixement, com l’opuscle de 1974: Com s’ha d’escriure 
el nom de la vila de Sencelles. Escriví també dues obres de teatre 
sovint representades a Sencelles: Vida i Martiri de Santa Àgueda; 
Mare d’un poble. (Sor Francinaina). BOBM 1993, 281-283; GEM 
XII, 65; J.Colom i J.Llabrés: �Mossèn Bartomeu Oliver de Sencelles 
L’autèntic militant en defensa de la Cultura”.

55. Oliver i Mut Josep Joaquim.  *Sencelles 1803  Dia 28.07.1810 
havia fet Títol de Patrimoni. Morí, als 77 anys, dia 28.06.1880 essent 
Beneficiat i Mestre de Cerimònies de la Seu. BOBM 1880, 190.

56. Pons i Oliver, Miquel  *Sencelles 10.10.1928 Fets els estudis a ca 
les Monges i a l’escola del poble, als 12 anys entrà al Seminari. Par-
ticipà en el Certamen presentant el treball nº 863: El punto central 
de la Doctrina Social Católica: Estudio de los párrafos que a este 
punto dedica Pio XII en el discurso a los hombres de Acción Cató-
lica Italiana con motivo del XXV Aniversario de la fundación de su 
rama” Fou ordenat prevere dia 21.06.1953. Començà l’exercici mi-
nisterial com Vicari en la populosa barriada de La Soledat (Palma). 
Dia 25.04.1955 sortí, amb el primer grup de missioners mallorquins, 
cap a Madrid, per fer el curset que la CEE oferia als capellans espan-
yols que havien de passar a Amèrica. Els tres capellans mallorquins 
tindrien cura de tot el Departament peruà de Yauyos i allà arribà Mn. 
Pons dia 21.01.1956 juntament amb Mn. Bernat Martorell i Nicolau 
i Mn. Miquel Febrer i Rosselló. Allà restà Mn. Pons fins el 1965, 
malgrat els altres dos mallorquins passassin a Lima l’any 1957, 
quan l’arquebisbe Landàzuri cedí Yauyos i Cañete a l’Opus Dei. 
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Dia 08.12.1959 el Sr. Bisbe de Mallorca fundava l’Institut Apostòlic 
Juníper Serra, al qual s’hi apuntarà Mn. Pons, juntament amb els 
altres preveres mallorquins i els tres seminaristes que llavors estu-
diaven al Seminari Hispano Americà de Madrid. L’any 1965 passa a 
Puerto Rico i serà aquest país que copsarà tota la seva vida. Allà fun-
dà diferents parròquies: Nuestra Senyora del Carmen a Hatillo; San 
Martín de Porres a Vega Baja; La Montserrate a Moca; San Fernando 
a Toa Alta; Santa Teresa de Jesús... L’any 1989 li van encarregar la 
parròquia de San Judas Tadeo, a Trujillo Alto, on amb goig íntim i 
alegria de la feligresia celebrà el 60è aniversari de la seva ordenació 
sacerdotal. En aquesta parròquia, dia 06.04.2014 hi acabà els dies i 
hi fou soterrat per aquells feligresos que tant havia estimat. BOBM 
2014, 299-300. Fiol 845 

57. Oliver i Salom, Josep Joaquim. *Sencelles s. XVIII-XIX Co-
mençats els estudis eclesiàstics, per poder accedir als Ordes Majors, 
féu Títol de Patrimoni dia 16.09.1790.

58. Raió i Coll, Francesc.  *Sencelles s. XVIII-XIX Començats els es-
tudis eclesiàstics, dia 02.04.1816 va fer Títol de Patrimoni per poder 
accedir a l’ordenació de Sotsdiaca.

59. Raió i Coll, Jaume *Sencelles 1792 tota la vida fou prevere titular 
de Sencelles. Havia fet Títol de Patrimoni dia 02.07.1817. Morí a 
Sencelles, als 71 anys, dia 24.12.1862. BOBM 1863, 15

60. Ramis i Ferrer, Pere Jeroni.  *Sencelles s.XVIII-XIX Va fer Títol 
de Patrimoni dia 22.03.1791

61. Ramis i Llabrés, Miquel *Sencelles 01.07.1873 Dia 05.11.1896 féu 
Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 24,09.1898. A les guies 
de 1904 i 1906 posa que resideix a la Península, fora de Mallorca. 
Retornat a Mallorca tenia cura de la feligresia de Ruberts, on moria 
dia 06.02.1934. BOBM 1934, 75

62. Ramis i LLinàs, Joan  *Sencelles s. XIX Dia 09.10.1857 va fer 
Títol de Patrimoni per poder ser ordenat Sotsdiaca. Posteriorment 
demanà el Benefici de l’Orgue del temple parroquial. Parets, Sa Se-
lla, 153 

63. Ramis i Mut, Pere * Sencelles Desembre 1942 Fou ordenat prevere 
dia 16.06.1968 i destinat a Campos com Vicari. Exercí el ministeri 
fins l’any 1974 que es secularitzà. Reus I, 246

64. Ramis, Mn. Nicolau  *Biniali s. XVII-XVIII la fulleta Vida ens diu 
que és el primer capellà del lloc de Biniali, Prevere el 1684

65. Ramonell, Jaume.  *Sencelles s. XVIII L’any 1780 demanava 
el Benefici de l’Orgue del temple senceller. Morí a Sencelles dia 
22.07.1703. Parets Sa cella, 153
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66. Ribes i Gil, Jordi  *Sencelles s.XVIII-XIX. Dia 20.08.1795 va fer 
Títol de Patrimoni.

67. Salom i Planes, Miquel.  *Sencelles s. XVIII-XIX Dia 17.03.1765 
va fer Títol de Patrimoni

68. Torrents i Llabrés, Nadal.  *Sencelles s. XVIII-XIX Dia 25.05.1777 
va fer Títol de Patrimoni.

69. Vallés i Capó, Antoni  *Sencelles 09.01.1909 Començats els estudis 
eclesiàstics, el 1932 entrà a La Sapiència. Participà en el Certamen de 
1928 amb el nº 1095:  “Origen y concepto de la vida según las cien-
cias naturales y filosóficas”. Fou ordenat prevere dia 10.06.1933, 
començant l’exercici ministerial com Vicari de la parròquia nadiua, 
tenint cura d’una escola, que establí a Cas Garrover, on preparava 
infants que volien entrar al Seminari. L’any  1941, va treure el Títol 
de Mestre Nacional, exercint aquesta professió a sa Pobla i Sence-
lles. Aquesta professió li permetia poder anar a predicar a moltes pa-
rròquies que el sol·licitaven, sobretot pels caps de setmana. El 1948 
passà a Palma per regentar la Preceptoria que el bisbe Hervàs creà en 
la parròquia de Sant Miquel, preparant els infants que volien entrar 
al Seminari, per aqueta raó exercia també el ministeri en aquella pa-
rròquia on, estant al confessionari, li sobrevingué una angina de pit, 
que el portà a la tomba dia 16.10.1955. BOBM 1955, 440-441. Sa 
Cella 149 (2016) 15-22.

70. Vallés i Cirer, Pere. *Sencelles 11.02.1942 Fou ordenat prevere dia 
19.06.1966, començant l’exercici ministerial com Vicari en la pa-
rròquia de Binissalem, fins que l’any 1969 fou nomenat Vicari de la 
parròquia de Sant Jaume (Palma). L’any 1972 fou nomenat Rector 
de la parròquia de Valldemossa, on hi restà fins l’any 1997. Hagué de 
fer moltes obres tant a la Cartoixa com a la parròquia a causa de la re-
forma conciliar i al volum que prenia el moviment turístic en aquella 
vila tan visitada pels turistes. L’any 1983 fou nomenat Arxiprest de 
la contrada i renovat el 1988. El 1997 passa a Palma seguint donant 
classes al Col·legi Lluís Vives i a l’Institut Guillem Sagrera, mentre 
que regentava la capellania del Col·legi de la Puríssima pels Sordo-
muts. L’any 2006 cessà d’aquesta capellania i fou nomenat Rector de 
la parròquia de Gènova. 

71. Vallés i Oliver, Jaume  *Sencelles 18.10.1907 Començats els es-
tudis eclesiàstics, l’any 1926 entrà com Col·legial a La Sapiència. 
Participà en el Certamen amb els nº 1096 “Teoría del individuo, de la 
familia, de la sociedad civil y de la Iglesia en sus mutuas relaciones 
con explicación y comentarios sobre los documentos pontificios que 
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hacen referencia a l’Action Francaise” nº 1097 “Unidad específica 
y de origen del hombre” Fou ordenat prevere dia 21.05.1932 i enviat 
com a Vicari in Capite al Molinar. Quan dia 19.09.1940 aquella Vi-
cari fou aixecada a la Categoria de parròquia d’ascens, Mn. Jaume 
en fou el primer Ecònem. L’any 1950 fou nomenat Ecònem de la 
parròquia de sa Pobla, on hi restà fins a la jubilació canònica que 
li arribà l’any 1974, retornant a Sencelles, on morí dia 23.07.1983. 
BOBM 1983, 437

72. Verd i Llabrés, Antoni.  *Sencelles s.XVIII-XIX Dia 09.03.1802 va 
fer Títol de Patrimoni

73. Verd i Llabrés, Joan.  *Sencelles s. XVIII-XIX Dia 30.04.1814 va 
fer Títol de Patrimoni.

74. Verd i Ramis, Joan. *Sencelles 23.05.1863. Fou ordenat prevere 
04.06.1887. Havia fet Títol de Patrimoni dia 18.06.1885. Començà 
l’exercici ministerial com Vicari de la parròquia de Sencelles. L’any 
1895 féu el Doctorat en Teologia en el Seminari Central de Valèn-
cia. El 1898 participà a les oposicions per ocupar la Magistralia que 
deixà buida Pere Joan Campins, quan el feren Bisbe i el 1899 passa 
com Rector de la parròquia de Sant Llorenç de Selva, on hi restà fins 
l’any 1920. Li pertocà aixecar una nova Rectoria després del foc 
que destruí el temple parroquial i malmenà el casal. L’any 1918 fou 
nomenat Rector Consultor i Examinador de Llicències. De 1920 a 
1940 fou Rector de la parròquia ciutadana de Sant Nicolau, on morí 
dia 29.05.1940. BOBM 1940, 274 

75. Verd i Ramis, Macià.  *Sencelles s. XVIII-XIX Dia 15.03.1794 va 
fer Títol de Patrimoni

76. Verd i Serra, Bartomeu.  *Sencelles 1834 Acabant ja els estudis 
eclesiàstics féu Títol de Patrimoni dia 31.10.1856 per poder acce-
dir als ordes Majors. L’any 1863 era el Vicari in Capite d’Estellecs. 
De1864 a 1871 fou Vicari in Capite de Santa Eugènia, passant com 
Ecònem de Sencelles, on li arribà la mort als 54 anys, dia 01.02.1888. 
BOBM 1888, 56

77. Verd, Macià.  *Sencelles s. XVIII-XIX Dia 25.03.1768 va fer Títol 
de Patrimoni.

78. Vic i Ramis, Jaume.  *Biniali 23.12.1913 Essent seminarista l’any 
1935 presentava el treball de certamen “Monografia histórica de la 
Iglesia de Sencelles” Fou ordenat prevere 22.05.1937 i tot d’una fou 
militaritzat. L’any 1939 era Vicari de La Vileta. De 1947 a 1960 Ecò-
nem de Lloret on hi finà de mort repentina dia 18.02.1960. BOBM 
1960, 87-88 
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N O T E S

1.  Aquesta afirmació neix de la teoria de l’evolució presentada per 
Darwin

2.  Potser podríem dir que perdurà fins a la nova vida de pietat que pro-
mourà el Concili Vaticà II (1962-1965).

3.  Dia 25.05.1899 el Papa Lleó XIII publicà l’encíclica Annum Sacrum 
i dia 27 de Novembre  la Sagrada Congregació de Ritus enviava una 
circular als Bisbes sobre la Consagració al Sagrat Cor de Jesús que 
s’havia de fer en la darrera nit de l’any. En el nostre BOBM de 1899 
hi ha la circular nº 12, de dia 7 de Juny “Disponiendo un triduo, como 
preparación á la consagración de los hombres al Santísimo Corazón 
de Jesús”, seguida de la fórmula de consagració que s’ha de fer i de 
les lletanies al Sagrat Cor de Jesús pàgines 164-170

4.  L’any 1883 el Papa Lleó XIII publicà l’encíclica Supremi Apostolatus 
dedicant tot el mes d’Octubre al Sant Rosari i així cada any, d’una ma-
nera o altra ho recordava. El Bisbe Campins feia el mateix a Mallorca 
i és quan  es propagà el costum de fer exposició major del Santíssim, 
cada dia, per resar el Rosari a totes les esglésies de Mallorca.

5.  Leopold von Ranke 1795-1886 L’any 1825 començà a ensenyar a la 
Universitat de Berlín fins el 1871. Mostrà sempre cercar l’objectivitat 
i la minuciositat establint el que s’anomena la Crítica històrica, era 
un pietós luterà. Féu diferents publicacions com Història dels pobles 
romànics i germànics; Els papes romans, llur església i llur estat; His-
tòria d’Alemanya a l’època de la reforma.... 

6.  A l’Arxiu Diocesà 2/21-XIII hi ha el llistat de 18 preveres ordenats 
a l’estranger sense tenir les dimissòries diocesanes: Bartomeu Antic, 
Andreu Barceló i Amengual, Rafel Caldentei i Perelló, Sebastià Cer-
dà,  Miquel Julià, Antoni Pau  Julià, Miquel Llabrés, Pere Antoni Mar-
qués i Miró, Guillem Munar i Mates, Pere Antoni Muntaner, Macià 
Pisà, Miquel Pou, Joan Antoni Ramonell, Gabriel Marià Ribas, Nadal 
Rosselló i Burguera, Bernat Sales i Genestra, Gabriel Sitjar i Mora, 
Jaume Truiols i Andreu. A més d’aquests també sabem que hi foren 
ordenats: Joan Alzina i Duran, Antoni Caldentei, Pere A. Colom, Jo-
sep Fortuny i Sureda, Joan Antoni Ginard, Sebastià Oliver, Gaspar 
Perelló i Joan Tous.

7.  Les cinc plagues de la Santa Església fou publicat de manera anònima 
l’any 1848 i amb el nom de l’autor el 1849, començant a aixecar for-
tes polèmiques contra Rosmini. Dia 30.05.1849 fou inclòs a l’índex 
de llibres prohibits i hi restà fins que el Papa Pau VI, l’any 1966, el va 
treure.
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 8. Fou Beatificat pel Papa Benet XVI dia 18.11.2007
 9. Vide la nota nº 6

10. Fiol i Tornila, Mn. Pere �Biografia del Rector Molines in VIIè Sim-
posium d’Història Social de la Religió, Col·lecció Historia Vitae Ma-
gistra, 6. Palma 2008, pàgines 95-160

11. Fliche Martin Historia de la Iglesia, volum XXIII pàg. 591
13. Muntaner i Garcia, Mn. Joan. Vide El curt pontificat del Dr. Manso. 

Pàg. 5
13. D. Gabriel Mariano Ribas, Pbro. Documentos III (1814-1842). Palma 

de Mallorca 1989. pàgs. 151-153
14. “Això no ho robà Espartero” es veu que la conversa es feia en llatí, 

cosa normal pels preveres d’aquell temps. Ibidem pàgs. 182-184
15. Carta de Mn. Miquel Peña a Gabriel Marà de dia 21.12.1842 publica-

da �bidem pàgs. 196-198
16. Arxiu Capitular 1843, pàg. 70g
17. �bidem, pàg. 81
18. Mn. Josep Amengual i Hernández Palma 1784-1852. El 1799 rebia la 

clerical tonsura, el 1801 entrava a la Sapiència i en el seu moment en 
fou el Rector. El 1806 rebia els títols de Batxiller, 18 Juny i Llicenciat 
i Doctor en Filosofia i Teologia, 30 Juny. El 1809 fou ordenat Prevere 
i començà com Adscrit en la parròquia de Santa Creu. El 1811 fou 
nomenat Vicari in Capite de Galilea, passà a Puigpunyent fins que 
el 1818 va com Domer a la Seu. Fou Secretari de Cambra del Bisbe 
González Vallejo. L’any 1847, a la mort de Mn. Muntaner, fou elegit 
Vicari Capitular. El 1848 fou nomenat membre de l’Acadèmia Pro-
vincial de Ciències i Lletres de Balears. El 1852 fou nomenat canonge 
Ardiaca. És famós pels panegírics que va fer a diferents personatges 
del món absolutista, un bon grup dels quals foren publicats en els 6 
volums de “Discursos”.

19. Jeroni Bibiloni Llaneres va néixer a Palma deia 16.03.1802 i morí a 
Palma dia 15.05.1876. Dia 24.08.1816 prengué l’hàbit franciscà al 
Convent de Jesús. El 1826 ja era Catedràtic en la Universitat de Ma-
llorca. Fou exclaustrat dia 12.08.1835. El 1836 ja feia classes d’Hu-
manitats a l’Institut Balear. De 1842 a 1848 és Catedràtic interí de 
Lògica, Gramàtica, Moral i Religió al mateix Institut Són anys que 
col·labora, amb Joan Gamundí en l’ordenació de la Biblioteca Pública 
de Palma. El 1848 publica Cristianos-Socialistas i el Bisbe el fa recti-
ficar i rectifica. L’any 1855, durant el pontificat del Dr. Salvà publica 
�Explicaciones que, en descargo de su consciencia y rectificación de 
sus ideas, presentó el autor del folleto “Cristianos Socialistas” al Ilmo. 
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Sr. Obispo de Mallorca D. Rafael Manso, actualmente en Zamora”. 
Mostra un socialisme utòpic, ben acceptat pels liberals mallorquins.

20. Començà treballant com a Secretari de la interpretació de llengües; 
Bibliotecari del Duque de Osuna i després passà a ser-ho del Rei; 
Conseller Reial d’Instrucció Pública; Auditor honorari de la Rota Ro-
mana; Individu de número de la Reial Acadèmia de la Història; pos-
teriorment rebé aquest mateix títol de la Reial Acadèmia de Bèlgica; 
Condecorat amb la Creu pensionada de la Real y distinguida orden 
de Carlos III; Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Bé treballà en la 
“Colección de documentos inéditos para la Historia de España”

21. Quan l’any 1861 començà a publicar el BOBM el féu publicar: Pàgi-
nes 4-8; 20-27; 35-47.

22. BOBM 1861 pàgines 91-94; 100-107.
23. Havia fet l’entrada dia 12 d’Abril de 1852
24. Pérez Ramos, Antonio. El Obispo Salvà. Un capítulo en la Historia 

de Mallorca del s. XIX pàgs. 143-144 Si bé en principi el Vicari per-
petu de sant Magí era l’exclaustrat Josep Ferriol, en el mes de Juny 
passà a la parròquia d’Alaró. L’Acòlit que aconseguí la parròquia de 
Puigpunyent havia de ser ordenat prevere durant aquell any, i així es 
complí.

25. �bidem pàg. 143
26. BOBM 1861 pàgines 197-198; 213-214 

Sigles i Abreviatures

ADM Arxiu Diocesà de Mallorca. 
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Fiol i Tornila, Pere L’Església Mallorquina a Amèrica. Palma 1992
GEM  Gran Enciclopèdia de Mallorca. 
Parets i Serra,. Joan. Músics de Sencelles i Binali. Sa Sella 153 (2017) 
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Reus i Mas, Gabriel. I Els Rectors i Vicaris de Campos. Campos 1994 
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OBSERVACIONS
HISTORICOARTÍSTIQUES A PROPÒSIT 
DE LA RESTAURACIÓ DE L’ESTÀTUA 
DE RAMON LLULL DE L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SENCELLES

 L’estàtua que representa el beat Ramon Llull i que resta exposada al culte 
a l’església parroquial de Sencelles fou objecte durant l’estiu del 2017 d’un 
procés complet de restauració i conservació. Els treballs foren executats 
per l’empresa especialitzada Es Taller CB Conservación y Restauración 
(Palma),1 que dirigeix Montserrat Dezcallar Sitjar. L’equip de treball es 
completà amb Elena Saiz Santamaría. Cal dir emperò que el projecte inicial 
d’intervenció fou redactat per Francina Roig Pons. Les tres són tècniques 
professionals titulades. La iniciativa s’acollí a la Convocatòria de subven-
cions per conservar i restaurar béns culturals relacionats amb la figura de 
Ramon Llull i dels personatges eminents del lul·lisme (2017), promoguda 
per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports-Direcció Insular de 
Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca (BDNS identif.: 343861). Es 
resolgué favorablement el 24 d’agost de 2017, restà signat pel secretari 
tècnic el dia següent i es publicà al Butlletí Oficial de les Illes Balears el 29 
d’agost.

 Per al treball de suport i coordinació es formà una comissió tècnica es-
pecífica, integrada pel rector de la parròquia, Joan Pons i Payeras; la his-
toriadora de l’art Jerònima Florit i Zuàzaga i Jordi Llabrés i Sans, cronista 
oficial de la vila. La comissió era completada per qui subscriu aquesta co-
municació, com a historiador de l’art, qui s’ocupà de la redacció d’un infor-
me de context historicoartístic inicial, del seguiment del procés restaurador 
i de l’elaboració d’una memòria d’intervenció final, segons imposava la 
convocatòria pública d’ajuts referida.

 L’impuls d’aquesta comunicació és donar a conèixer a la comunitat cien-
tífica i a tota persona interessada el resultat del procés de conservació de 

1 Empresa radicada al carrer de Sant Felip Neri, 1B (Palma)
i amb web <www.estallerderestauracion.com> [consulta: 29 gener 2018].
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l’estàtua; un tipus d’informació que poques vegades surt de la via adminis-
trativa i es difon de manera àmplia. Es publiquen així les conclusions i el 
gruix essencial de la memòria d’intervenció final,2 aportacions a les quals 
s’han afegit unes reflexions historicoartístiques i iconogràfiques a partir 
de la peça en consideració. Són les fites que defineixen i limiten la nostra 
comesa, que caldrà tenir present a l’hora d’una futura revisió de l’estat de 
conservació de la peça i per a una eventual investigació més profunda.

Estàtua del beat Ramon Llull de l’església parroquial de Sencelles, una vegada acabat el 
procés de restauració.
Visió posterior de la figura en el seu estat final després de la intervenció.
A banda de la manca d’estabilitat, l’estàtua tenia una greu perforació a la part frontal de l’hàbit 
i els braços estaven malmenats per un suposat sotrac greu.

 Dit això, marcam de manera específica quatre objectius. En primera ins-
tància, publicar la informació que es derivà de l’actuació tècnica de les res-
tauradores. En segon lloc, difondre les dades historicoartístiques del nostre 
treball, juntament amb altres observacions realitzades a posteriori. Com a 
tercer punt, posar atenció sobre el valor i la situació del patrimoni moble de 
l’església parroquial. I, en darrer terme, evidenciar algunes de les llacunes 
historiogràfiques que, dins l’àmbit de les ciències històriques i artístiques, 
s’han hagut de superar en relació a la nostra comesa.

2 La memòria d’intervenció final, amb data del 3 de setembre de 2017, fou lliurada al Consell 
de Mallorca. A hores d’ara, també està previst incloure l’informe dins la Memòria del Patri-
moni Cultural 2016-2017 que promou la institució insular.
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Fitxa de catalogació

 L’estàtua referenciada, dins la tipologia d’escultura lleugera, fa part del 
patrimoni moble de l’església parroquial de Sant Pere, de Sencelles, com 
ja s’ha dit. La trobem col·locada a la fornícula del carrer de la banda de 
l’epístola del retaule de sant Joan Baptista ―anteriorment, emperò, de la 
Immaculada Concepció―, a una de les capelles laterals de la nau del tem-
ple (la cinquena de l’evangeli). Es tracta d’una figura exempta de la qual no 
ha estat possible localitzar cap dada documental, llacuna informativa que 
explica la desconeixença de l’autor, de la cronologia i d’altres circumstàn-
cies. La bibliografia específica és, per altra banda, gairebé inexistent. La 
fitxa confeccionada per a la identificació de l’obra és com segueix:

Classificació genèrica: escultura
Classificació específica: escultura lleugera
Objecte: estàtua d’embalum rodó
Autor: desconegut
Tema: el beat Ramon Llull
Matèria/suport i tècnica: fusta tallada i policromada (peanya, peus, mans i 
cap); tela encolada, modelada i policromada (la vestidura); estructura inter-
na de fusta (per al sosteniment del pit, les cames i els braços), pasta vítria 
(ulls), crins naturals (celles), cordó cenyidor encolat i atributs de fusta ta-
llada i policromada (llibre i ploma). La policromia de la vestidura inclou 
una ornamentació aplicada en argent colrat d’aparença daurada. A l’hàbit, 
aquesta decoració representa línies horitzontals molt fines i a la part frontal 
de la capa, motius florals i de fullatges.
Dimensions: alçada 134 cm; amplària 65 cm; profunditat 41 cm
Iconografia: el beat Ramon Llull sosté una ploma i un llibre com a doctor 
il·luminat
Datació: principi del segle xix

Context cultural/estil: tradició barroca d’escola mallorquina
Ubicació: església de Sant Pere, Sencelles. Fa part del retaule de sant Joan 
Baptista, a la cinquena capella lateral de la banda de l’evangeli
Propietari: parròquia de Sant Pere, de Sencelles

Descripció de l’estat de conservació inicial

 L’operació de restauració i conservació es desenvolupà en base a 
l’assoliment de dos objectius bàsics. Primer, assegurar per al futur la inte-
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gritat física i en bones condicions materials de l’estàtua com a objecte de 
culte dins el marc de l’església parroquial de Sencelles. I segon, evidenciar 
els seus valors historicoartístics i documentar i contextualitzar la seva rea-
lització material i resolució plàstica.

 La intervenció s’explicava pel deficient estat de conservació general, tal 
i com ja es constà al reconeixement inicial i com, de fet, era perceptible a 
primer cop d’ull. De tota manera, a partir de l’entrada de la figura al taller 
es pogué procedir a un diagnòstic detallat i a una completa descripció de 
les evidències i les alteracions negatives. Es procedí així a l’examen orga-
nolèptic profund de les característiques físiques que es completà amb dife-
rents proves fisicoquímiques ―inclòs un visionat a través de raigs X― per 
tal d’obtenir un diagnòstic contrastat i global. Eren necessàries aquestes 
proves per tal de conèixer de manera exacta l’estructura interna que no 
estava a la vista, per poder especificar tots els materials i tots els procedi-
ments emprats a la construcció de la peça i també per determinar possibles 
alteracions posteriors de la figura.

 El fruit de les indagacions i proves realitzades s’exposa a continuació tot 
distingint entre l’estructura bàsica de la peça i la resolució plàstica exterior. 
Sobre l’estructura, cal dir que la figura no tenia cap tipus d’estabilitat per 
romandre en equilibri per si sola i requeria estar recolzada en un suport aliè, 
com és la mateixa fornícula del retaule. En el moment original de creació, 
la base on reposen els peus i l’estructura interna de fusta tenien aquesta 
missió. La inspecció visual de l’interior del cos ―a través del buit de la fal-
da i a partir de les perforacions accidentals en el cos― i de les fotografies 
obtingudes per raigs X feren possible conèixer la disposició de l’estructura 
interna. Hi havia un llistó de fusta central (ànima) i dos troncs sense gai-
rebé esbrostar que el flanquejaven. Anaven del pit als peus i ajudaven a 
la creació de volum per a la falda de l’hàbit i simulaven la posició de les 
cames. Era evident que aquests eixos verticals estaven desplaçats del seu 
lloc original; també estaven separats entre si i havien perdut la subjecció.
Per altra banda, aquests tres eixos verticals connectaven amb els peus de 
la figura a través d’una peça de fusta ―en realitat, vàries unides amb claus 
però tot molt deteriorat― col·locada horitzontalment i oculta pel nivell in-
ferior de la falda del personatge. Aquesta peça servia de base als dos troncs 
mentre que una perforació central ―de secció circular― servia d’encaix 
per al llistó central i dues laterals ―de formes irregulars― subjectaven els 
peus de la figura.
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 La configuració estructural dels braços presentava signes molt evidents 
de desplaçament accidentat. Els desperfectes eren molt més clars, en tot 
cas, al braç esquerre. Les conseqüències delataven perforacions, pèrdues 
de volums i cruis a la tela encolada, sobretot ubicats a les mànegues, es-
patlla i punys de l’hàbit ―també als punys de la camisa interior― i a la 
capa del beat. El moviment patit pel braç esquerre es traslladà a la part 
d’aquesta capa que passa per damunt l’hàbit en la seva part frontal creant 
una perforació molt destacada i la pèrdua del volum que definia la punta 
d’aquesta capa; veient-se afectat també l’hàbit en aquest sector. En aquest 
indret existia un grampó d’espiral modern (cargol d’acer) clavat i una ta-
txa de ferro ―ambdós, potser de les darreres dècades del segle xx― que 
permetien subjectar la tela encolada i, de rebot, el braç esquerre. Anotam 
igualment que la tela encolada no estava suficientment fixada en alguns 
sectors, especialment a les mànegues i a les caigudes frontals i posteriors 
de la capa.

Els atributs de la ploma i el llibre obert amb dibuixos gnoseològics derivats de l’art lul·liana. 
Estat inicial de la restauració.

 Aquests desperfectes i l’estat descrit de l’estructura interna fan pensar 
que l’estàtua patí una o diverses sacsejades de consideració ―tal volta, 
caigudes―, així com és notori una operació per intentar solucionar l’estat 
accidentat en cronologia recent. També ho corroboraven les aplicacions de 
resina moderna ―precisament, a les aixelles dels braços― així com dife-



268 

rents grampons d’espiral modern (cargol d’acer) clavats als turmells del 
personatge en un intent de guanyar estabilitat.

 Les fotografies obtingudes per raigs X i el desmuntatge de la peça ho-
ritzontal de subjecció de l’estructura interna permeteren de localitzar tots 
els claus interns que servien per subjectar les diferents peces de fusta. Eren 
de ferro forjats i estaven completament oxidats. Tot i així, mantenien la 
seva funció. Estaven ubicats en cinc àrees: a la zona del pit, a l’altura de la 
cintura, a la falda de la figura, als peus i a la peanya. En total, una cinquan-
tena. S’han de considerar originals de l’obra perquè són característics de 
l’acoblament tradicional de l’època.

Fixació de la peça d’encaix amb cola i falques de fusta. Es veu l’ànima circular i les dues 
perforacions corresponents a l’acoblament de les cames.
Conjunt de draps datats del segle xix localitzats a l’interior de l’estàtua.
Tela de lli per a refer el volum perdut a l’extrem de la capa que passa per la part frontal de la 
figura.

 Altres elements localitzats a l’interior de la peça foren diferents draps 
blancs amb ratlles de color que servien per consolidar el volum i la forma 
de la falda. Eren de diferent mida i potser no corresponien al moment de la 
construcció de l’estàtua però sempre serien del segle xix. Algun bocí petit 
contenia alguna resta de policromia; devia ser un bocí de llenç reutilitzat. A 
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banda de pols i brutícia, també aparegué a l’interior alguna resta biològica, 
segurament de ratolí.

 Sobre la resolució plàstica exterior es pot dir que el precari estat de con-
servació fins ara descrit també afectava la configuració exterior de la peça, 
resolta a partir de les carnacions i atributs de fusta tallada i policromada 
i la vestidura de tela encolada i policromada damunt una preparació de 
guix. El més greu, perquè afectava a la lectura completa, eren les pèrdues 
de volums. De la fusta tallada, s’observava la mancança de tres falanges 
extremes de la mà esquerra (índex, cor i anular) i un fragment seccionat en 
vertical a la peanya. El llibre (com a atribut del personatge) també comp-
tava amb un escapçat de la mateixa manera. L’altre atribut, la ploma, com 
a erudit escriptor, es veié malmenada i li mancava algun fragment petit 
als extrems. També podríem incloure la pèrdua total de l’aurèola, les raigs 
solars o el nimbe que duria la figura ―sense que es pugui esbrinar la data 
d’aquest detriment―, car a la part posterior del cap s’observa una cavitat 
que serviria de subjecció.

 A la tela encolada es multiplicaven els sectors afectats. Es veien pèrdues 
de volum de diferents magnituds. La principal se situava a l’extrem de la 
capa que rodeja el beat fins a la seva part frontal. El volum perdut implica-
va a la pèrdua de la forma dels plecs i una perforació profunda i irregular         
―com un esqueix― a l’hàbit de la figura. Els sotracs soferts per la figura ja 
esmentats serien els responsables també de buits i cruis que es localitzaven 
als punys, als avantbraços i davall les aixelles. Tots aquests afectaven a la 
capa, a l’hàbit i a les perforacions fetes expressament en el moment original 
de creació perquè el cordó franciscà pogués rodejar el cos del beat. Altres 
pèrdues de volum de la tela encolada eren d’una menor consideració però 
igualment visibles: consistien en l’aixecament de la policromia i de l’estuc, 
sense arribar a representar una perforació del suport. Se situaven en els 
extrems de la tela encolada (mànegues i falda) i també en algunes arrugues 
i en alguns plecs, tant en la part frontal com a la posterior de la figura. La 
resta eren simplement cruis o pèrdues puntuals però eren molt nombrosos i 
es localitzaven arreu de tota la superfície de la tela encolada.

 A banda de tot això, es pot obrir un capítol per a la descripció d’altres 
patologies observades. Hi havia deixes de brutor general i ambiental, adhe-
sió de pols i de fum... a tota la superfície. Es localitzà fins i tot una taca de 
cera. La conseqüència de tot plegat fou l’obscuriment dels valors originals 
de la policromia i una notable opacitat dels tons, perjudicis també visibles 



270 

en tots els atributs. En una de les cames de la figura es descobrí una petjada 
dactilar humana fixada a la policromia.

 L’estudi de l’estàtua permeté d’identificar les capes de preparació per a 
la policromia, en part, gràcies a les pèrdues de la capa pictòrica que afecta-
ven sobretot a les parts de fusta tallada. Així es podien diferenciar dos tipus 
de capes de preparació: una de color ataronjat a la superfície de la fusta 
tallada i una altra de color blanc ―estuc realitzat en guix― per a la tela 
encolada.

 En el procés d’intervenció es detectà una aplicació posterior a l’original i 
no homogènia ―amb raigs i carreres― de vernís damunt la capa del perso-
natge, segurament per fer més lluent la colradura d’efecte daurat. A les car-
nacions (fusta tallada) es detectaren a diversos indrets tonalitats diferents 
per a la simulació del color de la carn. Aquest efecte, de difícil delimitació 
(mans, peus i cara, sobretot) seria el resultat d’una aplicació produïda du-
rant la realització de l’estàtua o be en una cronologia propera a aquesta.

 Hi havia restes de resina deteriorada ubicada en diferents sectors però 
principalment als braços i a les parts de la tela encolada que simulen les 
mànegues. Es tracta d’una resina col·locada amb posterioritat al moment 
original de creació, segurament en alguna operació per tal d’intentar solu-
cionar els desperfectes de la figura.

 Part de l’argent colrat de la tela encolada presentava oxidació (enne-
griment) i també es notà degradació al vernís aplicats damunt el mateix 
suport. L’argent colrat serveix per a la representació d’un dibuix que simula 
un estofat daurat a base de línies horitzontals ―a la part frontal de l’hàbit― 
i de fullatges i motius florals encadenats certament complexos ―només a 
la part davantera de la capa. Tot i el procés d’ennegriment referit, es tracta 
d’una policromia plenament fixada a la capa de preparació i que no presen-
ta aixecaments, a excepció de les provocades per les pèrdues del suport.
L’acció del corc i d’altres microorganismes xilòfags (inactius) era molt no-
tòria en forma de perforacions a totes les parts que són de fusta: cap, mans, 
peus i peanya. Es comprovà que els ulls estan realitzats amb pasta de vidre 
policromat. L’ull dret presentava una pèrdua en forma de perforació en 
un costat. Hi havia pèrdua parcial dels crins naturals d’origen animal que 
formen les celles del beat. Finalment, era clar un ennegriment general del 
cordó franciscà, que també disposava d’un tractament encolat antic.
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 Vist i documentat l’estat precari de conservació, s’impulsà la restauració 
per tal d’ajudar a la conservació del patrimoni històric i artístic de la pa-
rròquia, tot tenint present l’absència d’una protecció específica com seria 
la de bé d’interès cultural per al conjunt. També s’argumentà la singularitat 
de la peça dins la història i el patrimoni locals a resultes d’una particular 
devoció mallorquina i com a fruit d’un procés genuí d’art i devoció. La sal-
vaguarda de l’estàtua, l’única representació del beat mallorquí a l’església 
parroquial, s’entengué com un factor rellevant per a la cura del llegat his-
tòric i cultural de Sencelles.

Els criteris d’intervenció

 A nivell general, la responsabilitat científica i tècnica en relació a una 
intervenció directa sobre un bé cultural ha de vetlar pels valors materials de 
l’obra però també ha de tenir en compte els seus valors artístics i històrics. 
La correcció en tots els procediments ha d’evitar el fals històric. (Beck i 
Daley, 1997) En compliment d’aquesta orientació bàsica, el procés de res-
tauració i de conservació a què se sotmeté l’estàtua que representa el beat 
Ramon Llull seguí els criteris normalitzats a nivell teòric i internacional. 
(Brandi, 1988 i Martínez Justicia, 2000) Els detallam a continuació perquè 
serviren de guia i d’orientació per a totes les operacions. El treball se cenyí 
a una mínima intervenció sobre l’obra original, salvaguardant el respecte 
per tota la figura. S’usaren materials de qualitat, provats en altres processos 
restauradors, estables i resistents a l’envelliment i compatibles amb els ma-
terials originals de l’obra. Cal dir que tots els processos emprats i materials 
aplicats són reversibles. S’evitaren els tractaments i les aplicacions que no 
haguessin superat amb garantia l’estabilitat, la perdurabilitat i la coherència 
de materials i tècniques. Es renuncià a tota participació creativa del restau-
rador, així com a la modificació dels valors originals de l’obra, sense obli-
dar les adicions consubstancials a la pròpia història del bé cultural. Altres 
orientacions parlen de l’eliminació dels afegits aliens a l’obra original que 
impossibilitin o desvirtuïn la seva interpretació com a document històric; 
l’estabilització i consolidació dels elements degradats evitant la substitu-
ció; la recuperació de la llegibilitat de la peça i la unitat estètica de l’obra, 
sense crear falsos històrics ni estètics. I, finalment, es registrà i documentà 
tot el procés d’intervenció a través de la memòria final i de fotografies.

 A nivell particular, la constatació de la diversitat de suports i de pato-
logies amb diferents nivells de gravetat féu impossible l’adopció d’un sol 
criteri per tal de dirigir les actuacions concretes de la peça. S’optaren per 



272 

unes orientacions dependents dels criteris generals just ara enunciats i fruit 
de l’anàlisi de l’estat de conservació inicial. També es tingué en compte 
l’observació del comportament dels suports i de les tècniques aplicades en 
el decurs de la conservació. Són els criteris que dirigeixen la intervenció, 
més enllà de les operacions concretes descrites a l’apartat següent.

 L’orientació general per a la restauració anà marcada pel fet que la figura 
és un objecte de culte actiu i exposat per complir la missió devota. Aquesta 
circumstància deriva en la necessitat d’una aparença acabada que supera 
una intervenció a nivell només arqueològic o de simple conservació pre-
ventiva. (Macarrón, 2008: 194) Ara be, cada un dels aspectes treballats a la 
figura disposa d’un estat i d’un comportament específics que matisen aquest 
primer axioma. Així, doncs, la necessitat d’atorgar equilibri autònom a la 
figura fou prioritària i obligà a substituir la peça horitzontal d’encaix entre 
els eixos verticals interiors i els peus de la figura per una peça nova de 
fusta; tot mantenint l’ànima i els dos troncs. El restabliment de la solidesa 
de la figura requeria la correcció i posterior fixació dels braços i del sector 
frontal de la capa; també la reducció del moviment en diferents parts de la 
tela encolada. Pel que fa a l’aparença exterior, el més rellevant és la decisió 
de completar les llacunes, les pèrdues de volum i els cruis.

 Posam dues excepcions a les restitucions just abans esmentades. La 
cavitat descoberta a la part posterior del cap fa pensar que l’estàtua duia 
una aurèola, uns raigs solars o un nimbe però la manca d’un model exacte 
descarta la reintroducció d’aquest element. Per altra banda, la destacada 
dimensió ―un terç del total― del sector perdut del llibre obert que serveix 
d’atribut al beat dificulta la reposició amb un mínim de garanties. Tanma-
teix, es considera que el llibre en el seu estat parcial no perd la capacitat de 
ser reconegut a nivell material i simbòlic.

 Quant a la policromia, es decidí una reintegració pictòrica il·lusionista 
fàcilment distingible i reversible (Macarrón, 2008: 248). Aquesta és com-
pleta a les parts que són de fusta tallada (carnacions i peanya), però només 
limitada a les parts realitzades en tela encolada (vestidura), on l’oxidació i 
la pèrdua de l’argent colrat ―tant les decoracions florals i de fullatges, cer-
tament complexes, com la simulació d’un estofat de línies horitzontals― 
han afectat diferents zones de la superfície, però no a la totalitat. Així, es 
manté una visió acceptable de conjunt sense desvirtuar l’aparença antiga i 
històrica; cas que podria donar-se amb una intervenció global i excessiva-
ment reparadora.
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El procés de restauració

 El diagnòstic complet descrit justificà la intervenció per tal de restaurar 
i consolidar la figura seguint els criteris d’objectivitat del treball.3 Per a la 
neteja superficial es realitzaren diferents accions encaminades a obtenir un 
resultat òptim; la brutor acumulada era notable i de diferents consistències. 
En un primer moment, s’eliminà amb paletines i un aparell de succió la 
pols superficial acumulada damunt la peça. Per a procedir a la neteja hu-
mida, es realitzà prèviament un test de solucions aquoses de Cremonesi4 
observant uns resultats molt satisfactoris amb una solució tampó PH 5,5-3 
a la zona de la capa de la vestidura, realitzada amb tela encolada. Això no 
obstant, s’observà que una solució tampó PH 5,5-5 millorava el resultat. Es 
descartaren les següents proves amb solucions tampó de PH 7 i de PH 8,5; 
aquest darrer, fins i tot, removia un poc la coloració. L’observació visual 
al natural i amb il·luminació ultraviolada (UV) ratificaren l’operació de la 
primera neteja cap a la solució tampó de PH 5,5-5.

 Una vegada realitzada aquesta operació i després d’un temps 
d’observació, es decidí procedir a una segona neteja únicament a la capa 
que cobreix el personatge perquè els vernissos superficials, que restaven 
oxidats en algunes zones, ocultaven els motius ornamentals de l’estofat 
d’argent colrat. Així, es netejà la colradura amb un gel solvent format per 
100 ml d’aigua, 4 ml de trietanolamina i 2 gr de Carbopol Ultrez 21. En 
aquest punt es localitzà una superposició no homogènia i posterior a la data 
original de creació d’un vernís damunt la capa del personatge que s’eliminà 
con un gel solvent d’acetona format per 130 ml d’acetona, 60 més 20 ml 
d’aigua, 3 gr de Carbopol i 15 ml de trietanolamina. El producte s’eliminà 
en primer lloc amb un hisop sec i llavors amb un altre, lleugerament humit. 
Pel que fa a les carnacions (fusta tallada), es realitzà també el test de Cre-
monesi. Els resultats més òptims provingueren de la solució de PH 5,5-3. 
Amb les solucions següents s’observà una petita pèrdua de color, per la 
qual cosa es descartà l’ús. Amb tot, s’aconseguí alliberar la superfície de la 
brutor adherida amb el temps. Pel que fa als atributs (llibre i ploma), foren 
netejats eliminant la pols i altra brutor superficial. S’aplicà la mateixa solu-
ció aquosa. L’ennegriment del cordó de l’hàbit fou reduït amb un pany lleu-

3 Les anotacions proporcionades per Es Taller CB Conservación y Restauración sobre el tre-
ball desenvolupat han resultat fonamentals per a la redacció d’aquest apartat.

4 La terminologia específica de la restauració ha estat contrastada en base a diferents referèn-
cies bibliogràfiques; especialment, Calvo, 1997.



274 

gerament humit. Per a la desinfecció, es tractà l’estàtua amb un insecticida 
contra el corc (Corpol) injectat amb xeringa a cada perforació detectada de 
les carnacions i peanya.

 Segons els criteris exposats, per a la consolidació estructural s’optà per 
substituir la peça d’encaix entre els eixos verticals de l’estructura interna 
i els peus de la figura. La nova és una peça d’un sol tall de fusta curada en 
la qual es practicaren tres perforacions, seguint el sistema d’acoblament de 
l’antiga: una de forma circular al centre ―per al llistó que fa d’ànima― i 
dues laterals de forma irregular ―per als peus. Com la peça primitiva, 
la nova també serví de base per als dos troncs que flanquegen l’ànima. 
Tots els elements esmentats es fixaren mitjançant cola tradicional de fuster, 
amb estopa i omplint els buits amb petits tascons de fusta. Amb aquesta 
operació, s’eliminà la pols i altra brutícia de l’interior; així com també es 
tragueren els draps localitzats i els claus de ferro forjat que resultaren pres-
cindibles. També es tragueren tots els grampons d’acer moderns.

 El desplaçament dels braços ―especialment l’esquerre― i de la tela 
encolada al voltant es corregí a través de celletes metàl·liques i un cargol 
d’estrènyer; tot, degudament falcat. Una espiga de fusta serví d’ajuda pro-
visional. Per al procés de fixació, s’empraren cola forta tradicional i estopa. 
El moviment de les altres àrees de la tela encolada referides (hàbit i capa) 
és reduí amb l’aplicació amb el mateix tipus de cola, aplicada amb xeringa 
i amb pinzell.

 Una vegada netejada la superfície, es procedí a la fixació i a l’estabilització 
de la capa pictòrica per aturar el procés de pèrdua de la policromia que 
afectava a les parts de fusta tallada. En aquest procediment, s’emprà Tylose 
amb cel·lulosa per a l’adhesió dels estrats pictòrics aplicada amb espàtula 
tèrmica.

 A partir del criteri establert d’una restauració que permetés una completa 
visió i lectura de la figura, s’optà per la reintegració volumètrica general. 
Així, es reconstruïren els volums perduts. A la mà esquerra, s’afegiren les 
falanges extremes ―que s’havien perdut― dels dits índex, cor i anular. 
Amb fusta de balsa es tallà la forma emprant com a model similar les falan-
ges conservades de la mateixa figura. Es fixaren amb cola forta tradicional i 
estopa. La pèrdua en vertical d’un sector extrem de la peanya es cobrí amb 
fusta de balsa tallada simulant les formes rodones que presenta la peça. Es 
fixà amb cola forta tradicional i estopa. La greu pèrdua de volum i la nota-
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ble perforació localitzada a la zona frontal de l’estàtua ―que afectava tant 
a la capa com a l’hàbit de tela encolada― es cobrí amb retalls de tela de lli 
encolada amb cola forta tradicional tot reconstruint les formes a partir de la 
pauta que oferien els plecs i les arrugues de la vestidura. El mateix proce-
diment serví per a les perforacions derivades del desplaçament accidental 
dels braços i localitzades a les mànegues i aixelles de la figura.

Reintegració volumètrica de les falanges perdudes dels dits.
Estucat aplicat a la tela encolada en diferents sectors del braç esquerre (tela encolada).
Aplicació de l’estuc damunt les llacunes puntuals del cap (fusta tallada).

 De la mateixa manera, amb retalls de tela de lli encolada amb cola forta 
tradicional i estopa, es tapà la resta de perforacions, llacunes i pèrdues de 
la capa i l’hàbit ―de major o menor amplitud― i que s’havien localitzats 
a nombroses parts de la figura, tal i com s’ha descrit. El volum perdut a 
l’ull dret es reintegrà amb Araldit de fusta de dos components, el SV427 i 
l’HV427. Es llimaren els claus de ferro forjat als qual es tingué accés per 
tal de retirar la reacció de l’òxid possible. Llavors, s’aplicà un inhibidor de 



276 

l’òxid als claus de ferro forjat que s’han mantingut a l’interior de l’estàtua.
Per a l’envernissat de la superfície de la figura s’aplicà una capa de la resina 
sintètica Paraloid B-72 dissolta al 3 % en percloroetilè com a dissolvent; 
ambdós incolors. Es perseguia una consolidació estable i una bona rever-
sibilitat; a banda de ser un producte molt resistent a l’atac de microorga-
nismes.
 Els volums reconstruïts amb fusta tallada s’estucaren per tal d’ajudar a 
la posterior homogeneïtzació de l’aparença final: les tres falanges extremes 
de la mà esquerra i un sector de la peanya. Per a la reintegració pictòrica, es 
procedí a la preparació de la superfície ataronjada a la fusta tallada, seguint 
la pauta de l’original observat. I això ha afectat, tant als volums reintegrats 
com a la resta de l’estàtua que presentava llacunes per obtenir un resultat 
coherent.

 Les llacunes i perforacions de la vestidura de la figura ―la part de tela 
encolada― s’emplenaren amb estuc tradicional fet amb cola animal i sul-
fat càlcic, tant en calent amb pinzell com en fred amb espàtula. També 
s’estucaren els cruis i les llacunes tant de les parts de fusta tallada com de 
tela encolada i que simula la vestidura del personatge. Així s’aconseguí 
l’anivellació superficial perduda. De la mateixa manera, en una següent 
fase s’entonaren les pèrdues de la capa amb el color marró original.
La intenció il·lusionista de la reintegració pictòrica a les parts de fus-
ta tallada s’assolí en base a pigments purs dissolts en vernís Dammar. 
S’aconseguiren uns colors idèntics als originals. La nova pintura s’aplicà 
en forma de punts per marcar una diferència amb l’antic. Per altra banda, 
s’optà per deixar a la vista els diferents matisos del color de la carn sense 
fer-hi cap intervenció a excepció de la neteja.

 Pel que fa als motius ornamentals de la vestidura ―hàbit i capa―, 
realitzats amb argent colrat, s’hi aplicaren pigments Iriodin a l’aigua i 
aquarel·les, aprofitant les seves qualitats lluents, naturals i reversibles. No 
obstant això, cal tenir en compte els criteris inicials. Així, en primer lloc, 
no es reféu la decoració floral i de fullatges de la capa que s’ha perdut o 
oxidat. I, en segon lloc, es reintegraren algunes zones ―les més evidents a 
la vista― de l’hàbit, l’ornamentació del qual consisteix en una simulació 
d’estofat d’or en base a línies horitzontals. En aquest cas, les noves es dis-
tingeixen perquè són una mica més gruixudes sense fer malbé el conjunt i 
sense que des d’una certa distància l’espectador arribi a notar la diferència. 
Més puntual és el cas de la reintegració cromàtica del fragment reposat de 
l’ull dret. Aquí s’estucà i es reintegrà la seva policromia amb pigments purs 
dissolts en vernís Dammar-Brillo.
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 El resultat final es fixà amb vernís setinat aplicat amb esprai amb la in-
tenció de rebaixar l’efecte lluent de la neteja ―sobretot, damunt l’argent 
colrat― i per tal d’ajudar al manteniment del resultat de la neteja i de les 
integracions realitzades, així com de la capa pictòrica.

Estudi historicoartístic

 Hem bastit el context historicoartístic per a la peça que ens ocupa en fun-
ció de tres variables rellevants: la datació, l’estil i la iconografia. El discurs, 
tanmateix, resulta en part fruit de conjectures per la ja comentada absència 
d’informació localitzada sobre l’estàtua i de fonts documentals examina-
des. Aquesta precarietat historiogràfica és extensible al conjunt tant moble 
com immoble de l’església parroquial de Sencelles, a pesar d’alguns títols 
reflectits a la bibliografia d’aquest treball i també d’aportacions puntuals 
a través de la revista local Sa Sella, principalment, i que aquí deixam de 
banda. Tot i així, la informació tècnica derivada de la restauració ha propor-
cionat fites prou consistents i fiables.

 Sobre la datació. L’estàtua que representa el beat Ramon Llull, de 
 Sencelles, és assignable per raons estilístiques a l’inici del segle xix. No 
seria més antiga. Per exemple, no s’esmenta al Viaje a las villas de Mallor-
ca, de Jeroni de Berard (1789). Encara que és cert que l’autor no cita totes 
les imatges que veu, la resta de les coordenades que sospesam deriven cap 
a aquest moment cronològic. Des del punt de vista material, el procés de 
restauració no donà indicis d’una antigor més allunyada. Per exemple, els 
draps localitzats a l’interior per reforçar el volum i els plecs de l’hàbit són 
amb seguretat del vuit-cents. Així les coses, pensam que la incorporació 
del doctor il·luminat al retaule va esdevenir propiciada per dos contexts: 
un de concret ―la història del moble― i un altre més general, vinculat als 
avatars de la devoció a Mallorca.

 Sobre la primera conjuntura, l’ideal seria encabir la construcció de la 
capella dins la història de l’actual temple; objecte que, ara com ara, només 
es pot circumscriure a dades generals a l’espera d’un examen primmirat 
de les fonts. En tot cas, la fita més important és la que marca l’inici de les 
obres el 22 de juliol de 1691. Es tracta d’un procés que arribaria al 1738, 
quan s’assolí la finalització del portal major. Això ja implicaria l’erecció 
completa de les capelles laterals. L’aixecament de la interessant capella del 
Roser és a banda, així com qüestions com el canvi de sentit de la nau. En tot 
cas, emperò, les fonts examinades parlen d’altres obres que ocuparien tot el 
vuit-cents, sobretot, sospitam, la segona meitat de la centúria. Pensem en el 
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terratrèmol de l’any 1851 que afectà l’edifici i en el davallament del nivell 
del sòl del temple, entre d’altres reformes, dins la dècada de 1880. (Vich 
Ramis, 1935: f. 89; Xamena i Riera, 1986: 187 i Florit Zuazaga i Ordinas 
Garau, 2003: 40)

 És evident que l’estàtua de Ramon Llull és aliena al disseny i al programa 
iconogràfic originals del retaule que l’acull, que és de la meitat del segle 
xvii; qui sap si procedent de l’anterior església parroquial. El moble fou un 
dels que patiren modificacions estructurals per la intervenció arquitectònica 
esmentada dels anys del 1880; en aquest cas, la incorporació d’unes pi-pi-
lastres a la predel·la; variació encara molt evident pel color de la fusta. 
Aquestes se sumaren a les existents i tot el conjunt guanyà més altura. En 
correspondència, les pintures dels plafons de la predel·la també s’adap-
taren. Però tot això ja tingué lloc amb el beat present. J. Llabrés, cronista 
oficial de Sencelles, defensa (2017, 8 de gener) que el Ramon Llull ocupà 
la fornícula que originàriament era per a una figura de sant Josep, estàtua 
traslladada el 1799 a l’oratori de Jornets, al mateix terme municipal, essent 
el patriarca el patró del llogaret.

 En tot cas, la descripció del retaule que ofereix J. Vich el 1935 (f. 46-47) 
concorda amb el que existeix ara: un retaule de «dos cuerpos y es de made-
ra bastante descolorido el dorado»5 amb les estàtues de sant Joan Baptista, 
sant Isidre i el beat Ramon Llull. Anotà un Sant Crist de la Sang, «que es 
de grandes dimensiones» que no feia part del retaule però sí de la cape-
lla; com actualment ―si és el mateix―, col·locat a un dels murs laterals. 
També anotà algunes pintures com la Santíssima Trinitat ―millor una Sa-
grada Parentela―, la Mare de Déu del Roser, sant Cosme o sant Damià. 
L’autor destina un elogi a la Dormició mariana ―«una hermosa escultura 
moderna»―, una figura jacent incorporada a l’urna practicada dins la taula 
de l’altar i decorada amb un apostolat pictòric ―«de grande merito artísti-
co»―, avui assignat al taller dels Llopis, pare i fill, entre ca. 1572 i 1574. 
(Llompart, Palou i Pardo, 1988: 78-79)

 El segon context referit al·ludiria a l’actualització del devocionari pro-
posat per l’església local fent-se ressò de l’avenç del fervor popular en-
vers Ramon Llull una vegada superades les reticències i la repressió, entre 
d’altres, del bisbe Juan Díaz de la Guerra, el pontificat del qual s’estén de 

5 En realitat, un cos de tres carrers que correspon a una predel·la també tripartida i un àtic 
central; tot damunt un sòcol de pedra.



279 

1772 a 1777. Aquest prelat, revitalitzant antigues discòrdies, incentivà un 
moviment antilul·lià que havia demostrat relatius èxits des de l’any 1750 
i que havia propiciat diferents episodis violents. L’acció de De la  Guerra      
―de prohibició del culte i de política iconoclasta― només comptava 
amb el suport de l’orde dominicà i dels sectors tomistes. La situació críti-
ca explica en gran manera el relleu del bisbe; oficialment, signat el juliol 
de 1776. Dos anys després, amb un decret de Carles III del 31 d’agost, 
s’interromperen els processos diocesans per validar el caràcter immemorial 
de la devoció i, en general, la causa pia lul·liana. (García Pérez, 2015: 99, 
122, 167, 233, 250, 303)

 Aquesta situació perdurà fins el canvi de segle. No fou fins a l’inici del 
xix quan es revertiren les circumstàncies: se celebraren actes de desgreuge, 
es reposaren imatges i altars i es fundaren confraries amb Ramon Llull com 
a titular i patró. (Sacarès Taberner, 2016: 14-15) Un dels fets culminants 
d’aquesta progressió històrica tingué lloc l’octubre de 1858, quan la Santa 
Seu aprovà per a la devoció lul·liana una missa pròpia. (Xamena i Riera, 
1986: 319) Tanmateix, no es reinicià cap procés canonitzador, el de Casu 
Excepto, fins el 1904, per iniciativa del bisbe Pere Joan Campins. (Ra-
mis Miquel, 2008-2009: 257) Aquest és el panorama general del tema que 
pot servir d’orientació, amb prudència i sense caure en una extrapolació 
directa, per a la realitat concreta de Sencelles ―que desconeixem, hem 
d’insistir―, però que pogué explicar la comanda parroquial d’una figura 
per a ús devot a principi del vuit-cents.6

 Sobre l’estil. Les observacions sobre l’estil i sobre la realització material 
de la peça també condueixen a la cronologia esmentada. El Ramon Llull 
referit segueix i perpetua la tradició barroca d’escola mallorquina d’origen 
a l’època moderna i s’adapta al model tipològic d’estàtua per a un retaule 
d’ordres arquitectònics i fornícules per a estàtues. L’observació detinguda 
durant el procés de conservació i restauració ha permès de descartar l’ús 
processional de l’estàtua per tal com la resolució plàstica a la part posterior 
és de molt poc interès. L’espatlla de la capa cau amb alguns plecs però 
resulta plana en general. També es prescindí per a aquesta zona de la deco-
ració pintada floral i de fullatges que és present a la part frontal, que és el 
punt de vista únic plenament treballat.

6 Part de la relativització d’aquestes circumstàncies prové de la idea que el lul·lisme en el 
segle xviii assolí fites de general reconeixement dins els cercles il·lustrats i que la política 
iconoclasta no suposà la desaparició generalitzada d’imatges. A nivell popular, la devoció 
continuà tenint una força raonable. amengual i Batle, 2002: 171.
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 En conjunt, el doctor inspiratus de Randa disposa d’una aparença ma-
gre i estilitzada a partir d’una proporció aproximada de set caps d’alçada 
i que es veu reforçada per la longitud destacada de la falda i les extremi-
tats inferiors. A pesar de la poca força física que traspua, presenta signes 
d’intencionalitat dinàmica a través de la gestualitat, de la disposició dels 
plecs de l’hàbit i del contrapposto clàssic. L’estructura de fusta interna aju-
da a la simulació del volum i del moviment de les extremitats inferiors. 
 

Exemple a la part frontal inferior de l’hàbit on s’han reposat les línies horitzontals de 
l’ornamentació.

 També hauríem de parlar de l’efecte de la capa, que sembla moguda pel 
vent de manera enèrgica; sobretot, un dels seus extrems, que passa per da-
vant la falda de l’hàbit. Aquest efecte és únic en tota la iconografia lul·liana 
escultòrica examinada. No existeix cap altre paral·lel; ni tan sols en altres 
sants de l’òrbita franciscana, car la capa d’aquests cau sempre per darrera 
el cos. És un element distintiu de la peça que ens ocupa però també una lli-
cència creativa que, dins el context de la història de l’art local, s’endevina 
d’una certa modernitat. És el mateix cas que els mostatxos deslligats de 
la barba; un disseny inèdit en una datació anterior i, si ho miram be, poc 
freqüent posteriorment.
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 Altres elements que intensifiquen la sensació dinàmica són la disposició 
de la barba ―que es mou cap a un costat― i la gestualitat, tot i la rudesa i 
exageració de la concepció de les mans, determinades per diferents motius: 
pel fet de sostenir els atributs, per una pretesa correcció visual o per la 
irregular destresa de l’escultor. També caldria afegir una hipòtesi per a un 
distant i alçat punt de vista des de la posició de l’espectador.

 La comparativa amb altres estàtues lul·lianes remet també a una assig-
nació vuitcentista i són més properes les produïdes precisament dins la 
primera meitat del segle. En general, requereixen la nostra atenció les pro-
duïdes en els obradors de Jaume Blanquer i Florit (Sineu ca. 1578-Palma 
1636), de Gaspar Oms i Bestard (Palma 1638-1702), de Francesc Herrera 
i Garcia (Viana, Navarra 1673-Palma 1733), de Pere Joan Obrador i Soler 
(Palma ca. 1720-1792) i dels seus succedanis perquè la figura sencellera 
es localitza al final d’aquesta cadena estilística; un moment, en definitiva, 
en el qual és habitual la perseveració del barroc, sobretot, dins l’àmbit re-
ligiós, on la tradició dialogà espès amb la lenta i irregular implantació de 
l’academicisme. (Carbonell, 1996; 1996a; 1996c i 1996d) Això sí, l’estàtua 
restaurada ho fa dins un to menor o des d’una segona línia; és a dir, des 
d’una qualitat de resolució inferior, que, per altra banda, la distingeix de 
les cada vegada més estereotipades imatges d’ençà del 1850 i a partir de la 
mecanització dels processos escultòrics dins la contemporaneïtat.7

 És cert que el convencionalisme del contrapposto ja apareixia en obres 
que representen el beat des del segle xvii; n’és clau el moviment o l’avan-
çament d’un genoll del personatge i el gir del cap i de la mirada. És el 
cas de les imatges produïdes per J. Blanquer (l’estàtua titular de la capella 
nova de Sant Francesc, Palma) i per F. Herrera (a la portada de la mateixa 
església), tot i que en aquests dos exemples concrets també hi té a veure una 
consideració narrativa: la genuflexió davant la visió del Crucificat ―una 
variant de l’èxtasi hagiogràfic. Però si ens subscrivim únicament al format 
dempeus, podem realitzar una llista d’obres que, amb diferents variants i 
majorment de millor qualitat, suposen un precedent vàlid a nivell compo-
sitiu: la talla de G. Oms per al retaule de sant Lluís a l’església de Santa 
Eulàlia (Palma) ―entre 1670 i 1675―, la del retaule major de la parroquial 

7 El limitat abast dels estudis sobre l’escultura del vuit-cents a Mallorca dificulta la confecció 
d’un argumentari amb més detalls. Tot i així, es pot esmentar la visió global de Carbonell, 
2004a: 508-525.
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d’Algaida ―de finals del segle xvii―, l’existent a la parròquia de Santanyí 
―d’inici del set-cents, com es publicà, o un poc més antiga― i la titular 
del retaule del convent franciscà d’Inca ―de la primera meitat del xviii― 
(Gayà, 2008: 148 i Sacarès, 2016: 44-49), entre d’altres.

 La recerca d’estàtues coetànies amb les quals poder aventurar alguna 
autoria o cercle responsable de la realització ha estat infructuosa. Al ca-
pdavall, el taller seria d’activitat irregular i tal volta dedicat també a al-
tres comandes, com la fusteria o derivats. Costa de creure, per altra banda, 
que fos un negoci senceller perquè l’estàtua no s’apropa el més mínim 
a la factura més que respectable de l’escultor local per excel·lència i, a 
més a més, coetani, Antoni Llabrés Mudoy (Sencelles 1749-Palma 1826). 
(Carbonell, 1996b) Tanmateix, la datació correspon a un moment de crisi 
dins la producció escultòrica a Mallorca. El declivi d’escultors locals no-
més és rellevada per l’arribada d’emigrats del Principat de Catalunya en 
el context de la Guerra del Francès; Adrià Ferran (Vilafranca del Penedès 
1774- Barcelona ca. 1842), sobretot, per la nombrosa producció, per la pro-
longació de l’estada i per la nodrida nòmina d’aprenents i col·laboradors. 
(Carbonell, 2004: 485)

 És evident que part de la configuració de l’estil depèn de la resolució 
tècnica i material de la peça. Tot i que l’estudi de l’escultura lleugera a 
Mallorca no s’ha plantejat mai de manera àmplia ―tampoc és aquest el 
lloc apropiat―,8 podem fer una sèrie d’observacions, tot tenint en compte 
que s’assenyala del segle xv com l’inici documentat d’aquests procedi-
ments als regnes hispànics i que se’ls vincula a precedents directes italians, 
com la cartapesta. (Amador Marrero, 2012: 98 i 118)

8 Es tracta d’un apartat que, habitualment ―com aquest mateix―, sobresurt a la llum en 
casos de restauracions i intervencions sobre el mobiliari. També així s’originaren les recents 
jornades internacionals a València (Román garrido 2017) sobre el tema. Però són aportacions 
puntuals que no fan justícia a una molt complexa branca del llenguatge escultòric. Basti re-
cordar que és bastant usual confondre la talla de fusta amb tècniques alternatives. Un cas amb 
molta projecció pública a Mallorca fou el publicat a partir de la recuperació del Sant Crist 
de la Sang (Palma). (Bonnín, 2003) La betlemística ha estat un altre camp de conreu per a 
investigacions sobre la qüestió, ni que sigui en relació a figures de petita mida. Ens estalviam 
les referències bibliogràfiques perquè no fa al cas però autors com Gabriel Llompart, Aina 
Pascual, Jaume Llabrés, Elvira González, Mercè Gambús i Pere Terrasa, entre d’altres, hi han 
destinat esforços, sobretot arran de les exposicions nadalenques al convent de l’orde de les 
clarisses caputxines, de la ciutat de Mallorca.
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 Recordem que la restaurada és una estàtua bastida a partir d’una estruc-
tura interna de fusta ―dues branques i un llistó central― que sosté el cos, 
realitzat amb tela encolada modelada i policromada, essent únicament de 
fusta tallada el cap, les extremitats i la peanya. Descartada la funció proces-
sional, en realitat, el concepte lleuger no respon a cap funció que afavorís 
el trasllat. També cal assumir ―i sempre és una suposició molt genera-
litzada― el condicionant econòmic: devia resultar més barat que no una 
talla de fusta completa. Llavors, tot el sistema constructiu es basa en la 
idea de l’aparença i la visualització exterior, que són dos elements de gran 
rellevància que van dirigits directament a l’exercici del devot i a la missió 
religiosa.9

Exemples del puntejat per a l’aplicació de les llacunes de la policromia.

 Des d’aquest punt de vista, podem destacar dues característiques de 
l’aspecte assolit per la figura del beat: la intenció versemblant i la intenció 
luxosa; que són dues vies que fan part de la definició, entre d’altres movi-
ments, del barroc. Sobre la primera, cal subratllar l’ús de la pasta vítria per 
a la formació dels ulls, l’aplicació de crins naturals d’animal per a les celles 

9  Tots aquests supòsits estan en sintonia amb allò que exposa Álvarez vicente,                        
2011: 17-21, qui fa un estat de la qüestió sobre les variants tècniques i els resultats que 
concorren en l’assumpte.
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i el cordó cenyidor, que és real. Tot això, s’afegeix a la figuració humana 
segons el cànon descrit. I sobre la segona, podem argüir que el modelatge 
i la policromia per a la conformació de la vestidura escarneixen en tot mo-
ment els resultats de la fusta tallada i policromada. Més enllà, la decoració 
pintada damunt la superfície de l’hàbit i la capa ―un argent colrat daurat― 
simula un estofat i un esgrafiat amb pa d’or, un procediment propi de la 
talla de fusta. Aquí és més clar el fingiment visual gràcies a les possibilitats 
de la tècnica, que es justifica per la mentalitat de l’època d’oferir dignitat al 
culte i a l’ofici litúrgic a través d’una lectura simbolicotranscendent de l’or 
i del decòrum.

 Sobre la iconografia. La teringa de peces que hem assenyalat fins ara 
oscil·la, des del punt de vista de la representació, entre dos pols: entre la 
imatge simbòlica ―tècnicament, el tipus iconogràfic; més atenta a la pre-
sentació simple dels atributs i de la identitat― i la narrativa ―amb èmfasi 
en l’acció―, si be sempre existeix un intent més o menys aconseguit per-
què resulti una estàtua versemblant, viva i expressiva per atendre el gust de-
vot popular com hem vist just suara. El model blanquerià, com l’anomena 
M. Sacarès (2016: 43), és una línia d’obres, entre còpies i variants, que par-
teix de la representació que presideix la capella nova del beat a l’església 
de Sant Francesc, a la ciutat de Mallorca, i que és clarament, com ja s’ha 
dit, una proposta narrativa.

 L’estàtua restaurada se circumscriu dins el primer cas. Encarna un home 
madur ―no exactament ancià― i barbut que té la boca oberta com si pre-
diqués, una de les activitats dins el camp religiós a la qual s’abocà amb més 
interès i que ha esdevingut una de les més característiques de la seva bio-
grafia o, si es vol, hagiografia. Sobre la mirada enlairada, el procés de res-
tauració ha recobrat per a l’estàtua un carisma que traspua fortalesa interior 
i decisió. Vesteix, com és més habitual, l’hàbit de color marró, identificat 
amb l’orde de sant Francesc d’Assís. Tot i així, una part de la iconografia 
lul·liana, dels segles xix i xx, el vesteix de color blau en relació als terciaris 
franciscans. El vestit es combina amb el cordó de nusos cenyit a la cintura 
i les sandàlies als peus, habitualment llegits com a símbols de penitència. 
Particularment, els nusos del cenyidor són tres i no és aventurat fer-los co-
rrespondre simbòlicament amb els tres vots monàstics: pobresa, obediència 
i castedat. La indumentària tèxtil es completa amb una capa per damunt les 
espatlles, també de color marró.
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 Com a senyes tradicionals de la seva condició d’escriptor místic, sosté 
amb les mans una ploma i un llibre obert, en el qual hi ha uns dibuixos 
al·lusius a les figures gnoseològiques de l’art lul·liana. Cal esmentar que 
l’estàtua s’exposà el 2016 al Centre de Cultura de Can Garau (Sencelles) 
en motiu de l’Any Ramon Llull amb uns atributs no propis per tal de salva-
guardar la integritat i seguretat dels originals, car havien perdut el sistema 
de fixació. (Llabrés i Sans, 2016) De la mateixa manera, es constata que la 
figura ha perdut en algun moment l’aurèola mística que amb seguretat duia, 
com ho evidencia una petita cavitat de subjecció a la part posterior del cap. 
En ocasions, aquesta aurèola agafa forma de raigs solars com a indicatiu de 
la il·luminació divina rebuda i que suposà la revelació de l’art. En conjunt, 
en tots els aspectes iconogràfics assenyalats s’avé a allò més comú dins la 
història de la representació i pel que fa, concretament, a la configuració de 
la personalitat icònica i als atributs. (Cantarellas, 2008: 109-115 i Sacarès, 
2016: 25-39)

 La intervenció restauradora, en definitiva, serví per assolir un coneixe-
ment precís i complet sobre l’estat i la resolució materials de l’estàtua, així 
com solucionar la precarietat en què es trobava i assegurar ―o com a mí-
nim, perllongar― la durabilitat en el temps. Per la seva banda, els estudis 
d’aproximació intentaren assolir una lectura global quant a estil i iconogra-
fia, amb el debat afegit sobre la datació, variable que no es pogué acreditar 
mitjançant cap prova documental. El mateix ocorregué amb l’autoria. Amb 
tot, el projecte en el seu conjunt presentà una oportunitat per posar en va-
lor l’estàtua del beat mallorquí i el seu entorn patrimonial en el sí d’una 
 església que mereix una revisió historicoartística de conjunt.
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EL POU DE JUDÍ I EL “COR DE
MALLORCA”. ENTRE LA TRADICIÓ I 
LA PROMOCIÓ TURÍSTICA

Introducció

 En una recerca sobre la percepció del territori i la centralitat geogràfica, 
hem defensat la tesi que l’existència i la localització del o dels centres ge-
ogràfics és una qüestió irrellevant; en sentit contrari, no ho són en absolut 
–d’irrellevants– els discursos i relats que es generen al seu entorn.1 Igual-
ment, hem pogut constatar que aquests relats de consolidació de la centrali-
tat tenen una tradició més o menys llarga que, en formats diversos, abasten 
des de la tradició oral, recollida i valorada pels folkloristes de principis del 
segle xx, fins a l’actualitat. Analitzam ara el cas del pou de Judí (dins el 
terme de Sencelles) que, a més d’agarberar una notable tradició folklòrica, 
fou objecte d’una iniciativa institucional (1967-1968) que pretenia lligar 
aquesta centralitat geogràfica amb una estratègia de promoció turística.

 La idea d’estar al centre del món és universal i té el do de la ubiqüitat. 
El centre de la superfície terrestre és per tot, ja que qualsevol punt –o cap– 
de la superfície d’una esfera és “al centre”. Igualment, per a cada un de 
nosaltres el centre del món som nosaltres mateixos. Així, la interpretació 
d’un mateix fet o concepte es pot veure alterada en funció de les diferents 
percepcions, alhora que hi ha tants de centres del món com persones i molts 
de mètodes per definir el centre, sense que es pugui dir que un és �millor” 
que un altre.

 La noció –o la percepció popular– que el centre del món pot situar-se a 
qualsevol indret està igualment recollida a les rondalles mallorquines. És el 
cas de la rondalla “L’Abat de la Real”. El rei emplaça l’Abat a contestar-li 
tres preguntes en el termini de tres dies. Per comunicar les respostes, l’Abat 

1  Bauzà llinàs, Joan; ginard BuJosa, Antoni; ramis Puig-gròs, Andreu (2017) 
El centre geogràfic de Mallorca. Percepció del territori i identitat local. Mallorca:                                                            
El Gall  (Els Fiters; 25).
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fou substituït pel monjo llec que feia de cuiner a l’Abadia. A la segona pre-
gunta, segons la versió contada per Ramon Orlandis i Maroto [† 3 de gener 
de 1892], d’acord amb la transcripció de l’original de les notes de mossèn 
Alcover, l’argumentació d’estar al centre del món és molt explícita:2

“¿Ahont es el mitx del mon? Es monjo se posa a mirar p’en terra, mira 
qui mira, y des cap d’un poch diu, apuntant a un reco: —Aqui es esmitx. 
—¿Aqui? ¿Y qui’u dirà? —Jo. —Mostrau com? —Midauho, veam si no 
hi haurà tant per tremuntana com per mitjorn com per llevant com per 
ponent. El rey s’afluxa de midarho i tot enfadat, diu: No res anem a s’altre 
...”.

 En realitat, a nosaltres no ens interessa només determinar, exactament, 
matemàticament, on és el centre de Mallorca. L’opció matemàtica ens do-
narà una localització precisa, representada per unes coordenades de latitud 
i de longitud a les quals podrem afegir una tercera dimensió (l’altura) i 
fins i tot una quarta (el temps), però aquesta aproximació romandrà limita-
da a l’àmbit de l’espai geogràfic en termes absoluts, sense cap atribut, en 
definitiva sense substància; coneixerem el continent, però ens mancarà el 
contingut.3 Per això, volem emfasitzar en la concepció simbòlica que és 
compartida per la comunitat, pel poble. En aquest sentit, la percepció del 
territori és una sensació que, quan assoleix transcendència col·lectiva, es-
devé un referent de cohesió i d’identitat, encara que sigui a una escala local. 
Un concepte geogràfic que configura aquesta impressió, de la percepció de 
la realitat, és el de la centralitat, tal com ho fan els límits, les partions o les 
fronteres.

 Per tant, també parlam de la percepció de l’entorn i concretament de la 
percepció de llocs entesos com a espais geogràfics fitats i mesurats. Aques-
tes percepcions formen part de la consciència i de la imaginació de dife-
rents col·lectius, que generen mapes mentals que dibuixen paisatges invi-
sibles per als externs, però que són ben presents per als locals. A nosaltres 
ens interessa el concepte de centralitat i la seva percepció com a resultat 
d’una construcció cultural que té una base i una transcendència social, en 
la mesura que la idea del centre respon també a una convenció.

2  alcover, Antoni M. (2017) Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó. Volum 
VII. Edició a cura de Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè. Palma: Moll. 
Pàg. 375.

3  Bailly, A.; Beguin, H. (1982) Introduction à la géographie humaine. Paris: Masson.
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 Si es vol intentar esbrinar la geografia oculta o la implícita en els llibres 
de literatura, Climent Picornell ha deixat dit: “La geografia és la ciència 
dels llocs, i ha oblidat sovint l’anàlisi de la càrrega subjectiva que duen 
els llocs quan es tenyeixen de sentiment, una geografia humanista, una 
topofília.”4

La realitat i el mite

 El centre del món és un postulat que, en abstracte, s’estén pertot arreu 
i que és a qualsevol lloc, però que no és tangible ni es fa visible realment 
enlloc. Per un sentiment d’orgull natural, l’imaginari de cada poble ha sos-
tingut –des d’una mítica i fabulosa edat d’or– que ocupa el centre del món, 
extensible –en un context favorable– al centre de l’univers.

 La geografia, la història i la religió es confonen en els mites. Segons 
una tradició mitològica, Zeus, pare de tots els Deus, s’enfrontà a Atena per 
aclarir on era el centre del món, que la deessa volia situar a Atenes. Zeus 
deixà volar dues àguiles des dels confins oposats de la Terra. Les aus es 
reuniren a Delfos, on s’hi ubicaren els símbols de la pedra de marbre blanc 
de l’omphalos, el temple d’Apol·lo i l’oracle profètic. Per aquest designi 
diví, Grècia es convertí igualment en centre del món. Tot i que la considera-
ció del centre a l’omphalos de Delfos es mantingué durant segles, diversos 
autors de l’antiguitat clàssica ja desmentiren el mite, afirmant que hi havia 
altres llocs que tenien la pretensió de ser el centre, l’existència del qual 
potser era molt evident per als déus, però no per als simples mortals.

 Qualsevol indret pot ésser objecte d’una apologia que el defineixi com 
un lloc insòlit, que és “el millor lloc del món”. Hi ha tants de centres com 
percepcions i mètodes de càlcul. Històricament, el centre geogràfic d’un 
territori s’ha relacionat amb ciutats, pobles o llocs humanitzats. Per exem-
ple, s’ha defensat que el centre geomètric de la França metropolitana està 
situat a algunes desenes de quilòmetres de la ciutat de Bourges (del depar-
tament del Cher). No obstant, la centralitat francesa és disputada per vuit 
o més pobles (comunes) dels departaments de l’Allier (Huriel, Chazemais 
i Nassigny) i del Cher (Bruère-Allichamps, Farges-Allichamps, Saint-

4  Picornell Bauçà, Climent (2017) Més «Jardins d’altri» i altra fullaraca.                                           
Mallorca: El Gall Editor (Els Fiters; 26). Pàg. 181.
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Amand-Montrond, Saulzais-le-Potier i Vesdun); igualment per Vallon-en-
Sully (Cher) o per Sarzay (del departament de l’Indre). Un segon cas és el 
d’Athlone (República d’Irlanda), situat gairebé en el centre de l’illa d’Ir-
landa (a uns 8,85 quilòmetres cap al nord-nord-oest del poble). Un tercer 
exemple, és el centre geogràfic dels Països Baixos, que s’ubica al nord-est 
del poble de Lunteren.

 Un altre exemple. El 27 d’agost de 1965, per la inventiva surrealista 
de l’egocèntric i excèntric Salvador Dalí, l’estació ferroviària de Perpin-
yà (Rosselló, a la Catalunya Nord) fou proclamada «el centre còsmic de 
l’univers». L’any 2015, els Amics dels Museus Dalí inauguraren un monòlit 
al costat de l’estació. Actualment, l’ocurrència de Dalí actua de reclam tu-
rístic; un hotel i un centre comercial han pres com a nom «el Centre del 
Món».

 Un darrer cas, «Súria és a mig món». Aquesta vila de la comarca del 
Bages (Catalunya) guarda un tresor singular i meravellós: la falla del Mig 
Món, a la muntanya de les Cabanasses, a la part dreta de la carretera que 
surt de Súria cap a Cardona. És un tall transversal d’un anticlinal fracturat, 
un reflex dels darrers estadis de la formació dels Pirineus, que forma una 
estructura geològica única al món. La seva inclusió a la Xarxa de Geoparcs 
de la Unesco posa en valor el geoturisme a la zona, fomenta el coneixement 
de la geologia i mostra el patrimoni com a model de turisme sostenible. La 
falla fou dibuixada, l’any 1830, per Charles Lyell (1797-1875). El topònim 
Mig Món està documentat a partir del 1850. Segons Joaquim Maria Sanro-
mà (1828-1895), Súria cau en el centre geogràfic de Catalunya. La falla del 
Mig Món és tot un símbol per als ciutadans de Súria. La tradició diu que 
allà s’uneixen les dues meitats del món. Quan Déu va arrodonir el món pla, 
unes capes de roca quedaren contraposades a les altres en el lloc on el cer-
cle es va tancar, “com si allí fos la clau de una gegantina volta que la crosta 
del món formés”. Joan Amades (1953) escriví: “[...] segons la veu popular, 
són la marca de l’acabament del món, i indiquen el centre de la terra, que 
fou per on s’acabà en ésser creada. Quan el món s’hagi d’acabar aquelles 
pedres s’ajuntaran”.5

5  FàBrega i enFedaque, Albert (2013) “L’anticlinal de Mig-Món (Súria, Bages)” a Dovella, 
112, 5-9. Pla, Aida (2012) “La falla Mig-Món de Súria, un tesoro natural incalculable” a La 
Vanguardia, 10 d’octubre de 2012 (edició digital) [26 d’octubre de 2017].
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 A l’illa de Mallorca se l’ha adjectivat com “Illa de la Calma”, “Illa Dau-
rada”, �Illa d’Or”, �Perla de la Mediterrània”, �Meca dels pintors” o, fins 
i tot, “Florón de España” [!!!] (una denominació compartida amb altres 
punts de la península Ibèrica). La singularitat indemostrable atribuïda a 
Mallorca i als mallorquins dins el Món ha estat recollida pels visitants 
externs. L’escriptor català Joan Cortada i Sala (1805-1868) ho expressà 
d’aquesta manera: “Hay en Mallorca tantas cosas distintas del continente 
que los mallorquines solo se parecen á sí mismos, de modo que es cierto lo 
que dice un amigo mío mallorquín; que el mundo se divide en seis partes, 
Europa, Asia, África, América, Oceanía y Mallorca. Esta proposición es 
cierta y dice más de lo que podría hacerlo una explicación detenida.”6 
Front a aquesta visió idíl·lica, Baltasar Porcel escrigué en el capítol Con-
queridors i Corsaris a Viatge a les Balears menors (1967): “El lloc de les 
illes immerses en la calma, en l’ensaïmada, en els ametllers florits, és una 
pura invenció de la vagància intel·lectual que amb tanta de persistència ha 
campat per la nació”.

Els “centres” de Mallorca

 En primer lloc, les expressions “centre de Mallorca” o “cor de Mallorca” 
tenen un significat genèric: estar a l’interior, lluny de la costa o de la peri-
fèria, però sense determinar. Així, podem trobar aquestes expressions asso-
ciades a una diversitat de pobles de l’illa: Santa Maria, Algaida, Vilafranca, 
Campanet, Petra, Porreres, Montuïri, etc. És conegut que els termes “cor 
de Mallorca” se solen afegir a la ciutat d’Inca, a la comarca del Raiguer, i, 
fins i tot, a Lluc, com a �centre o cor espiritual”, a la serra de Tramuntana.

 L’antiga assignació del “cor de Mallorca” a Inca s’ha d’interpretar tant 
per la seva importància històrica entre les viles de la Part Forana, com pel 
fet que Inca –sense ocupar pròpiament el centre geogràfic– ha tret profit 
de la situació “cèntrica” entre el Pla i la Muntanya, a mitjan camí entre les 
badies de Palma i d’Alcúdia. En acabar el segle xvi, Joan Binimelis afirmà 
que “Inca és una de les més principals de Regna de Mallorca, scituade casi 
envers lo mitg de la illa”.7 A l’obra de Piferrer i Quadrado llegim: “[Inca] 

6  cortada, Juan (1845) Viaje á la isla de Mallorca en el estio de 1845.                                                               
Barcelona: Imprenta de A. Brusi. Pàg. 196. 

7  moll i gómez de la tía, Juli [ed.] (2014) Joan Binimelis: Descripció particular de l’illa 
de Mallorca e viles. València: Universitat de València; Institut Cartogràfic de Catalunya (Mo-
numents d’Història de la Corona d’Aragó; V), pàg. 304.
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Como á primada incontrovertible de los pueblos de la isla por su situación 
céntrica ...”.8 En canvi, el concepte de centralitat geogràfica de Mallorca es 
veu reforçat en el cas de la vila de Sineu front a Inca: “Llegamos á Sineu, 
aún más céntrica que Inca y sólo inferior á ella en antigua importancia 
…”.9

 L’obra de l’arxiduc Lluís Salvador assigna, en termes generals, el cen-
tre geogràfic de Mallorca a les terres interiors del Pla: �La carretera [de 
Manacor] discurre en línea recta de Este a Oeste hasta llegar a la capital. 
Forma así un triángulo con la carretera de Inca, cuya base es al Este 
la carretera de Santa Margalida, y que podemos considerar, pues, como 
centro geográfico de la isla. Este triángulo de terrenos llanos apenas acci-
dentados contiene numerosas localidades, la más importante Sineu, y está 
atravesado por numerosos caminos, los más de los cuales desembocan en 
las dos carreteras principales.”10

 Una altra qüestió molt més específica és la recerca del centre geogràfic, 
entès com a punt o lloc intermedi, equidistant, més allunyat dels extrems. 
En aquest cas, a Mallorca hem identificat fins a una quinzena de marcadors 
o punts que aporten un sentit de centralitat, tots situats enmig de la comarca 
del Pla. El denominador comú de reivindicar el centre de l’illa és atribuïble 
fins a cinc municipis del Pla de Mallorca (Sineu, Llorito, Sant Joan, Costitx 
i Sencelles).

 La quinzena de punts es pot agrupar en tres tipus o categories:

 1.- Centres “tradicionals”. Són els centres que podem considerar san- centres que podem considerar san-
cionats per la tradició, que tenen el seu fonament en discursos reforçats 
per una certa narrativa popular. La percepció de la centralitat respon a un 
coneixement intuïtiu de la realitat, “estar enmig” o lluny de la mar, sense la 
intervenció d’una demostració empírica. Són indrets concrets, que la gent 
del poble pot ubicar i identificar, assimilar i, a la llarga, assumir. El relat tra-
dicional pot esser, fins i tot, relativament recent. Amb un exemple a cada un 
dels pobles implicats, són els casos del pou de Llorac (Llorito), del “pern 

8  PiFerrer, Pablo; quadrado, José M.ª (1888 [edició 2004]) Islas Baleares.                                          
Palma: El Far de les Crestes. Pàg. 1047.

9  PiFerrer, Pablo; quadrado, José M.ª (1888 [edició 2004]) Op. cit. Pàg. 1058.

10  archiduque luís salvador (1992) Las Baleares por la palabra y el grabado.                              
Mallorca (Parte Especial), Tomo IX. Pàg. 500.
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del món” que està davall del campanar de l’església parroquial de Sineu, 
dels pous de la Baronia o de Solanda a Sant Joan, dels pous de Costitx, o 
del pou de Judí prop de Ruberts (Sencelles).

 2.- Centres “de nova creació”. Son altres punts centrals “alternatius”, 
que han estat objecte de marcatge, d’assignació d’atributs, com a conse-
qüència d’iniciatives i d’argumentacions diverses, que aporten igualment 
un sentit de centralitat. En tots els casos en coneixem la datació. Els exem-
ples són el vèrtex geodèsic de Son Gelabert d’Alt (Llorito), bastit l’any 
1867, que centralitza la xarxa del Pla de Mallorca; el monòlit del �monu-
ment de la Comarca”, a la intersecció dels termes municipals de Sineu, 
Llorito i Sant Joan, plantat l’any 1945; o el més recent del Pou de Llorito, 
al nucli urbà, �marcat” mitjançant una inscripció des de l’any 1999. I, final-
ment, com veurem, el pou de Judí, marcat novament l’any 1968 amb motiu 
de la denominació geoturística.

 3.- Centres “calculats”. Les noves tecnologies fan possible “calcular” 
el centre, en base a metodologies complexes. Fins i tot en aquest cas, és 
evident la no existència d’un mètode definitiu per localitzar el punt central 
d’un territori o d’un mapa, ja que la diversitat de mètodes de càlcul permet 
arribar a resultats diferents i alhora satisfactoris. A Mallorca, comptam amb 
els precedents de l’informe de la Universitat de les Illes Balears (UIB), de 
l’any 1992, que ubicà el centre de l’illa a migjorn del terme municipal de 
Costitx, juntament amb l’informe fet pel Ministerio de Fomento, que l’any 
2005 situà el centre de Mallorca just a tocar de la Comuna de Llorito.

 Les metodologies per localitzar els punts centrals o centroides són 
múltiples, fins a una desena,11 de les quals s’ha procedit a aplicar-ne 
dues (2017).12 En el primer cas, el centroide se situa a les coordenades X 
0496293, Y 4384863 (projecció UTM, fus 31N i dàtum ETRS89), a tocar 
de la Comuna de Llorito. Aquest resultat és coincident amb el de l’informe 
del Ministerio de Fomento (2005). En el segon cas, el centre mitjà se situa a 
les coordenades X 0494829, Y 4386472 (projecció UTM, fus 31N i dàtum 
ETRS89), a llevant del terme municipal de Sencelles.

11  deakin, R. E.; Bird,  S. C.; grenFell, R. I.  (2002) �The Centroid? Where would you like 
it to be be?” a Cartography, 31: 2, 153-167.

12  Bauzà llinàs, Joan; ginard BuJosa, Antoni; ramis Puig-gròs, Andreu (2017) Op. cit. 
Pàg. 58-62.



300 

 Les tres categories de marcadors o punts sobre les quals es fonamenta la 
percepció de centralitat demostren que és una concepció persistent i que té 
un sentit de continuïtat, des dels temps antics fins als actuals. Els criteris de 
convenció i les argumentacions s’ajusten a cada context i a cada moment 
històric. La posada en valor de la centralitat evoluciona des de l’oralitat 
(tradicions explicatives, relats i llegendes), segueix amb les iniciatives 
institucionals i polítiques, per acabar acudint al suport �cientificotècnic” 
dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i dels dictàmens d’autoritat. 
Actualment, els SIG i les noves tecnologies permeten dur a terme el càlcul 
del centre de qualsevol àmbit territorial a partir de la figura cartogràfica.13 
Igualment, damunt un mapa és possible situar-hi centralitats dinàmiques, 
com el centre mitjà de la distribució de la població.14

El pou de Judí. Reforma i patrimonialització

 El pou de Judí, cap al sud-est del terme municipal de Sencelles, a poc 
més de 500 m a ponent del llogaret de Ruberts, està situat al costat de la 
carretera de Palma a Sineu (Ma-3011), a l’altura del quilòmetre 23,700, 
enfront del creuer amb la carretera de Sencelles a Pina. L’aspecte i l’estat 
actual del pou respon a obres relativament recents. A pesar de la iniciativa 
municipal de posar en valor el referent del pou de Judí de finals dels anys 
1960 –que veurem més endavant–, el pou no ha tingut una vida fàcil pel 
que fa al seu manteniment i conservació. A partir dels testimonis gràfics 
conservats, el pou tenia el clot de secció gairebé quadrada, paredat en sec i 
amb blocs de pedra que conformaven la mota amb un coll baix. 

 A mitjans de la dècada de 1990, el pou fou objecte d’una “restauració”, 
que generà polèmica, perquè, a finals d’agost de 1995, �es va desmantellar 
el Pou de Judí, signe emblemàtic del nostre poble on suposadament es diu 
que és el centre de Mallorca. Les peces varen quedar repartides entre sa 
Plaça de Sencelles, de Ruberts i per terra rodejant el coll del pou. Aquest 

13  Un exemple recent és el càlcul del centre geogràfic del terme municipal d’Esporles. Vegeu 
Bauçà, Antoni (2017) �Una fita geogràfica o qualque cosa més?” a Sportulis (Revista Muni-
cipal d’Esporles), núm. 45.

14  Per exemple, vegeu https://www.census.gov/geo/reference/centersofpop.html [3/10/2017]. 
En aquest cas, s’ha cartografiat el desplaçament del centre de població a les illes Balears en 
base al creixement demogràfic (1930-2016). Vegeu Bauzà, Joan (2017) «El “centre de la 
població” a les Balears» a Ara Balears, 3 de novembre de 2017.
https://www.arabalears.cat/balears/centre-poblacio-Balears_0_1897610425.html
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fet va suposar que Sencelles fos objecte de polèmica als mitjans de comu-
nicació. L’associació ARCA va expressar la seva disconformitat amb el 
succeït”.15 

 Després de l’any 1995, el pou de Judí ha estat objecte d’obres que han 
reformat i canviat la fesomia exterior del pou com a conseqüència d’una 
intervenció poc afortunada. La denúncia social, encapçalada per ARCA 
(Associació per a la Revitalització dels Centres Antics), provocà la reacció 
institucional.

 El 5 de setembre de 1995, Mercè Truyols Zaforteza, com a presidenta 
d’ARCA, adreça una petició al president de la Comissió de Patrimoni de 
Mallorca, en la qual exposa que el pou de Judí “de llarga tradició, interes-
sant història i objecte de llegendes, un indret molt important, en resum, per 
al patrimoni mallorquí. Que darrerament, i per part de l’Ajuntament ha es-
tat esbocinat i distribuïdes les peces pel centre de la vila. Per aquestes raons 
demana que la Comissió, tot seguint el que preveu l’article 37 de la llei de 
Patrimoni de l’Estat, obligui l’Ajuntament a reunir les peces en el seu lloc 
d’origen de manera que el dit Pou de Judí recuperi el seu aspecte original”. 
S’adjunten fotografies amb les peces distribuïdes a diversos indrets de la 
vila i un estat del coll del pou (Arxiu General del Consell de Mallorca, 
AGCM 7643/34).

 El 9 de setembre, el batle de Sencelles, Guillem Ferrer Ramis, sol·licita 
al president de la Comissió de Patrimoni Històrico-Artístic còpia de 
l’informe dels tècnics de la comissió de la visita efectuada al pou arran de 
la polèmica suscitada per les obres de neteja i condicionament realitzades 
per la corporació sencellera. El 25 de setembre, el Conseller Damià Pons 
i Pons dóna resposta al batle i li remet l’informe elaborat per l’arqueòleg 
Jaume Cardell Perelló (datat a 12 de setembre de 1995). Així mateix, l’1 
d’octubre, el Conseller Damià Pons i Pons respon a la presidenta d’Arca i li 
remet un exemplar del mateix informe de 12 de setembre de 1995 (AGCM 
7643/34).

 Durant l’any 1996, continuà el debat per la desafortunada intervenció 
en el pou de Judí. Alguns representants polítics locals “varen afirmar que 
el Consell Insular els havia dat el vist i plau per la dita restauració, i que 

15  Sa Sella, núm. 41 (1995), pàg. 11, amb la inclusió d’una fotografia del pou.
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era molt correcta”.16 El 13 de març de 1996, la senyora Catalina Rotger 
Fullana, secretària de l’Ajuntament de Sencelles, certifica que aquell dia el 
batle va dictar el decret que transcriu:

“Atesa la necessitat de restaurar l’anomenat “Pou de Judí”
Resolc:
1º Accedir a la restauració del referit “Pou de Judí”
2º Facilitar el material necessari per la seva restauració

 També es certifica que el terreny on es troba el referit pou és d’ús públic 
(AGCM 10547/10).17

 A finals de novembre de 1996, per les obres d’ampliació de la carretera 
de Palma a Sineu fetes ran del pou de Judí, l’associació del GOB tornà a 
queixar-se “de la destrucció que suposen les obres de la nova carretera de 
Ciutat a Sineu, els treballs de la qual han començat pel tram comprès entre 
el pou de Judí i la partió amb el terme municipal de Santa Eugènia, i que 
ara ja continuen cap a Sineu. L’entitat ecologista es qüestiona la necessitat 
de l’ampliació de la carretera que ha provocat la destrucció d’unes parets 
seques centenàries i la tala d’alzines protegides”.18

 La continuació de tot l’expedient i les actuacions dutes a terme acabaren 
per modificar la configuració i l’aspecte del pou. El 9 de febrer de 1998, 
la Memòria de restauració del pou de Judí, situat al terme de Sencelles, a 
la cruïlla de les carreteres Palma-Sineu-Pina està signada per Carlos Mo-
ranta Jaume, arquitecte. Inclou la memòria, el pressupost de les obres de 
restauració que apugen 1.175.539 pta., un mapa d’emplaçament, planta de 
l’estat actual, planta i alçat del pou, planta del pou i el seu entorn, detall de 
la reixa (AGCM 11757/8).

16 “Es nyarro senceller. Restauració o destrucció?” a Sa Sella, núm. 44 (1996), pàg. 25, amb 
una fotografia del pou. 

17  L’expedient incorpora el text de la Gran Enciclopèdia de Mallorca sobre el pou i una còpia 
del projecte de l’arquitecte Carles Moranta, signat a Palma el 10 de maig de 1999 (que és el 
mateix que el de 9 de febrer de 1998).

18  Sa Sella, núm. 47 (1996), pàg. 13, que inclou una fotografia del pou, amb un rètol de les 
obres de la carretera.
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 El 5 de marc següent, el batle de Sencelles comunica al Consell (Cultura 
i Patrimoni Històric) que l’Ajuntament, amb la col·laboració de FODES-
MA, té previst executar el projecte de restauració del pou de Judí (projecte 
redactat per FODESMA). El 21 de març, des de batlia es remet al Consell 
el projecte de restauració del pou i el pressupost. El 5 de maig, s’evacua 
informe favorable del projecte de restauració per part de M. Francisca Cur-
sach Pastor, tècnica arquitecta, i Jaume Cardell Perelló, tècnic arqueòleg, 
ambdós del departament de Patrimoni Històrico- Artístic del Consell de 
Mallorca. El 19 de maig, el secretari de la Comissió Insular de Patrimoni de 
Mallorca, trasllada al batle de Sencelles, l’acord de la reunió del dia 18 que 
informa favorablement el projecte de restauració amb la prescripció que es 
faci un seguiment per part dels tècnics del Servei de Patrimoni Històric per 
tal de garantir una adequada restauració (AGCM 11757/8).

 En una contextualització poc clara i, presumptivament, per ‘justificar’ el 
nou aspecte de la reforma del pou (sobretot de la incorporació de la capella 
afegida), el 17 de juny de 1998, el batle Guillem Ferrer remet al Consell 
un conjunt de declaracions de particulars que acrediten que la restauració 
projectada és la correcta. S’adjunta la imatge fotocopiada d’un altre pou 
que, segons afirmen, els consta tenia una forma similar a la del pou de 
Judí (?).19 Signen les declaracions Lorenzo Jaume Llabrés, Miguel Lla-
brés Aloy, Margarita Ferrer, Jaime Ferragut, Juan Torrens Munar, Magda-
lena Llabrés Aloy, Gabriel Torren Andreu, veïns de Sencelles i de Ruberts 
(AGCM 11757/8).

 El 10 de juliol de 1998, el batle de Sencelles remet a Fodesma (Antoni 
Colomar), una certificació relativa al projecte de restauració del �Pou de 
Judí”. L’escrit emès per Manuel García Aguirre, secretari interventor de 
l’Ajuntament de Sencelles, certifica el decret del batle en el què resol: 

1.- Aprovar l’esmentat projecte redactat per l’arquitecte Sr. Carlos 
Moranta Jaume, amb data 9 de febrer de 1998.
2.- Disposar que la seva execució es durà a terme per part de FO-
DESMA
3. Assumir per part de l’Ajuntament de Sencelles les despeses de ma-
terial ocadionades per l’execució del projecte.

19  Cal fer notar que, com a màxim, havien passat uns tres anys des de la destrucció del coll 
original, que es coneixia a través d’imatges fotogràfiques.
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 S’adjunta el projecte de Carles Moranta, amb pressupost, etc. (AGCM 
11021/2).

 En conclusió, després del “desmantellament” de l’any 1995, és molt pro-
bable que les obres a la carretera de Palma a Sineu servissin per justificar 
la restauració i reforma de l’estat del pou de Judí, per part de Fodesma 
(actual Departament de Mediambient) del Consell de Mallorca, que es du-
gué a terme l’any 1999. Aquesta intervenció transformà definitivament la 
fesomia del pou. Actualment, és un pou de secció el·líptica, de 9,05 m de 
profunditat; amb el coll rectangular (205 x 143 cm); els costats curts estan 
fets de marès, amb una peça plana per rematar el coll; els costats llargs 
estan paredats en verd i arrodonits a la part superior. Se li afegí un arc de 
marès de forma apuntada, amb dos travessers i dues corrioles de ferro; tam-
bé s’afegiren dues piques rectangulars de pedra viva i un escopidor. A un 
lateral de l’arc apuntat, una placa indica la restauració: FODESMA, 1999. 
Algunes informacions esmenten que abans d’aquesta reforma hi havia una 
peça de pedra amb un cor esculpit en relleu representant el cor de l’illa. Tot 
plegat ha conduït que aquest element patrimonial en el seu estat actual s’ha 
inclòs al Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de Sencelles (2014): 
Pou de Judí (PO-15).

El pou de Judí i els principis de la centralitat

 La creença que el pou de Judí està situat en el centre de Mallorca és, 
sobretot, una idea que defensen els pobladors de Ruberts, Cascanar i Sen-
celles. Com en altres casos similars, és un pou amb reminiscències medi-
evals, on les guardes de bestiar feien estació per abeurar a mitjan camí de 
la marina (migjorn) cap a la muntanya (tramuntana). El relat llegendari 
atribueix virtuts remeieres i propiciadores de la fertilitat a l’aigua del pou. 
A més a més, per reforçar la connexió amb l’epicentre planetari, hom diu 
que “si lleven el tap del cul del pou, fugiria l’aigua”. Com a punt de tro-
bada, altres referències esmenten la celebració de festes laiques i ballades 
populars al pou de Judí durant la dècada de 1930.20

 Sobre la centralitat i les facultats propiciatòries de la fertilitat de les ai-
gües del pou de Judí se n’han recollit dues gloses:

20  “Fiesta en el pozo de Judí” a Foch y Fum. Any XII, núm. 93, 8 d’octubre de 1932, pàg. 3-4.
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Se sap que es pou de Judí
és en es cor de Mallorca.
Si hi ha una dona xorca,
que en begui: podrà parir!21

S’aigua des pou de Judí
és la millor de Mallorca,
i si hi ha cap fadrina xorca
que tenga la mare morta
i beu aigua d’aquesta
li farà reverdir.
S’aigua des pou de Judí
Que està al cor de Mallorca.22

 El pou de Judí és un exemple de la percepció d’un lloc central, que 
s’adequa als que podem definir com a principis de la centralitat (que també 
s’han d’adequar als altres indrets):

 - És objecte de convenció. La creença que el pou de Judí està en el centre 
geogràfi c de Mallorca és compartida per un determinat col·lectiu. A l’en-àfi c de Mallorca és compartida per un determinat col·lectiu. A l’en-fic de Mallorca és compartida per un determinat col·lectiu. A l’en-
torn del pou s’ha construït una tradició explicativa de la centralitat, amb tot 
un seguit de relats d’acompanyament de tradició folklòrica.

 - És un lloc accessible. Situat a un creuer de camins, el pou és un punt 
de trobada en un lloc públic. L’accessibilitat, la titularitat pública i l’ús de 
l’espai públic són condicions que asseguren l’èxit de l’interès popular. Els 
indrets menys accessibles o de titularitat privada no conciten tant d’interès 
social ni són tan fàcilment assumibles per la col·lectivitat. Per altra part, 
els llocs públics i de propietat pública faciliten les iniciatives de caràcter 
popular o institucional (nous marcatges, habilitació, organització de rutes o 
d’activitats, publicitat, etc.). Sens dubte, l’exemple més clar d’un concepte 
de centralitat associat a un espai públic és el de la Comuna de Llorito.

21  Revista Sa Sella (facebook) ˂ https://www.facebook.com/revistasasella˃ 4 agost [2/12/2017].

22  Citada per Teresa Sastre, “La cultura de l’aigua a Sencelles. Els pous de Sencelles”, comu-
nicació presentada a I Jornades d’Estudis Locals de Sencelles (1 i 2 de desembre de 2017).



307 

 - És un indret “marcat”. El pou és –o fa la funció de– un marcador, un 
elements físic –amb el seu topònim– al qual s’associa la noció de centralitat 
i que la fa visible.

 És generalment comprovable que els “punts centrals” tenen relació amb 
certes formes de marcatge, cap a l’exterior (betils, fites, monòlits, campa-
nars, elevacions) o cap a l’interior (pous, “perns”, cavitats). És a dir, un 
recurs per simbolitzar alhora el centre, el punt de referència, l’eix del món 
al voltant del qual tot gira.

 Els punts centrals d’arrel popular i tradicional s’identifiquen per un ele-
ment físic del paisatge –i pel seu topònim– que actua de marcador i que 
“transmet” una noció que és invisible. Tots els centres “tradicionals” tenen 
un element patrimonial que n’és la marca: el pou de Llorac (Llorito),23 el 
campanar de l’església parroquial (Sineu), els pous de la Baronia o de So-
landa (Sant Joan), els pous de Costitx i el pou de Judí (Sencelles), a través 
dels quals el relat oral s’ha integrat a la cultura popular.

 Els centres “de nova creació” han estat “marcats” expressament, alguns 
arran de la seva pròpia construcció, altres sobre béns patrimonials preexis-
tents. Són el vèrtex geodèsic de Son Gelabert d’Alt (1867), per senyalit-
zar la posició a la xarxa de triangulació, o l’ancestral Pou de Llorito, al 
qual, per iniciativa del Ajuntament del poble (1999), s’afegí una inscripció 
al·lusiva a la centralitat. El “monument de la Comarca”, a la unió dels mu-
nicipis de Sineu, Sant Joan i Llorito, és un monòlit, assentat sobre un trílit, 
que s’erigí amb les benediccions dels estaments civil i eclesiàstic (1945) i 
que, posteriorment, ha generat un topònim propi: ses Tres Fites.

 Tan sols un dels recents centres “calculats” ha donat lloc a un marcatge 
físic posterior sobre el terreny (2014), mitjançant una fita de pedra, amb una 
làpida que indica les coordenades geogràfiques, i l’habilitació d’un espai 
dins la Comuna de Llorito. Si bé el sediment de la cultura de l’oralitat refor-
ça el concepte de la percepció popular de la centralitat, a través d’elements 
físics i tangibles del paisatge i de la seva toponímia, els nous mètodes per 
calcular les coordenades de situació del centre d’un territori suposen un 

23  La idea tradicional de la centralitat del pou de Llorac s’ha reforçat amb una làpida i una 
inscripció referida al centre de l’illa (1999), col·locada per l’Ajuntament de Lloret de Vistale-
gre.
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canvi, que ha substituït una possible denominació toponímica per una ex-
pressió numèrica, molt més abstracta i impersonal.

Els “centres”, entre la tradició i la promoció turística

 En base a la cultura tradicional, gairebé sense superar l’escala local, 
poden conviure alhora diverses concepcions i sensibilitats populars que 
reivindiquen la centralitat del territori insular, amb una lògica rivalitat i 
confrontació amb altres pobles, sobretot si són veïnats. No obstant, immer-
sos dins la societat de la segona meitat del segle xx, en un context social i 
econòmic diferent, sorgeixen canvis molt significatius pel que fa al tracta-
ment i a la posada en valor dels recursos patrimonials de la cultura local, 
un fet que s’ha vist refermat a principis del segle xxi. L’actual societat del 
consum i del mercat, del marketing i de la imatge cap a l’exterior ha mul-
tiplicat les actuacions per promoure els aspectes patrimonials de la cultura 
local, amb propostes de major o menor abast i més o menys reeixides.

 Tal com s’ha exposat, el cas específic del pou de Judí és un exemple –un 
més entre d’altres– d’un �lloc central”, considerat el centre geogràfic de 
Mallorca, en base a una tradició explicativa de la centralitat. Així mateix, 
també ofereix un exemple d’una iniciativa pionera –actualment gairebé 
oblidada i que pretenem recuperar– centrada en la propaganda i la promo-
ció del turisme.

 La centralitat del pou de Judí serví de base l’any 1967 a la corporació 
municipal de Sencelles per fer-se seu i reivindicar un eslògan –el “cor de 
Mallorca”– amb la pretensió d’atreure visitants externs. Ara, s’ha pogut 
rescatar la informació sobre la iniciativa dels polítics locals, el seu argu-
mentari i, en part, les passes del procés administratiu que se seguí per tal de 
registrar oficialment la denominació geoturística �cor de Mallorca” en base 
al pou de Judí i a la percepció de la centralitat.

El “Cor de Mallorca” com a denominació geoturística

 En paral·lel a l’incipient desenvolupament del turisme de masses a l’Es-
tat espanyol, el «Registro de Denominaciones Geoturísticas» fou creat a 
la Subsecretaría de Turismo –de l’antic Ministerio de Información y Tu-
rismo– mitjançant una Ordre ministerial, signada a Madrid pel ministre 
Manuel Fraga Iribarne (1922-2012), el 31 de març de 1964 (BOE, de 10 
d’abril de 1964, núm. 87, pàg. 520).
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 L’exposició de motius de l’Ordre i el seu articulat són prou clars. Tot se 
centrava de manera específica en els valors de la propaganda per a la pro-
moció del turisme:

“El valor propagandístico y descriptivo de determinadas denominaciones 
geográfico-turísticas exige su delimitación territorial para evitar que pue-
dan darse idénticos nombres a sectores diferentes, con perjuicio de la in-
formación; por ello,[...], procede crear un Registro en el cual se inscriban 
aquellas denominaciones, independientes y diferentes de la propia geográ-
fica y puramente comercial que se emplee específicamente en los diversos 
medios de propaganda turística. [...]

 Artículo primero.- Se crea en la Subsecretaría de Turismo el «Regis-
tro de Denominaciones Geoturísticas», que tiene por objeto definir, fijar 
y delimitar la extensión territorial de aquellos lugares, pueblos, villas, 
ciudades, centros, zonas, costas, sierras, comarcas o regiones turísticas de 
cuyas denominaciones se realice propaganda turística, oficial o particular, 
interna o hacia el exterior.

 Artículo segundo.- El expediente de inscripción en el mencionado re-
gistro podrá ser incoado de oficio a instancia de las autoridades locales, 
Corporaciones y Entidades públicas o personas naturales o jurídicas inte-
resadas.

 Artículo tercero.- Iniciado el expediente según se prescribe en el artí-
culo anterior, la Subsecretaría de Turismo verificará por resolución pro-
cedente la no existencia previa de aquella denominación en el Registro; 
en cuyo caso se procederá al asiento provisional de la misma, y solicitará 
de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, los 
Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales cuando afecte a más de tres 
Municipios y el Gobierno Civil de la provincia respectiva cuando lo sea 
a más de seis, los informes oportunos acreditativos, tanto de la extensión 
territorial, como de la tradición en la denominación, en su caso, y de la 
conveniencia de la misma.
[...] 
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 Artículo quinto.- Aquellas personas que deseen utilizar una denomina-
ción geoturística para difundir su conocimiento por medio de propaganda 
turística, podrán realizarlo libremente una vez que haya sido transformado 
en definitivo el asiento provisional, y siempre y cuando se refieren única-
mente al ámbito territorial afectado.
[...]

 En aquelles circumstàncies, l’any 1967, l’Ajuntament de Sencelles, pre-
sidit per Juan Bennassar Oliver (batle del poble entre 1949 i 1969), prengué 
la iniciativa de sol·licitar la denominació geoturística “cor de Mallorca”,24 
en base als arguments tradicionals de la consideració del pou de Judí com 
el centre geogràfic de Mallorca.25

 Les persones que aleshores formaven la corporació municipal eren les 
següents: el batle president, Joan Bennasar Oliver; els regidors, Ramon 
Morey Cirer, Bartomeu Vallès Oliver,26 Guillem Ferrer Torrents, Pau Ser-
vera Garau, Gabriel Reynés Simó,27 Jordi Nicolau Fiol, Mateu Llabrés Lla-
brés, Andreu Suñer Bonet i Antoni Zuazaga Carbonell; i el secretari Gaspar 
Tomàs Balaguer.28

 Sense conèixer com i ni de quina manera es congrià la idea, la primera 
referència explícita és la que apareix al Llibre d’Actes del Ple Municipal, 
de dia 16 de març de 1967:

24  El “cor de Mallorca”, com a tal denominació geoturística, té un cert precedent al mateix 
registre amb la d’Alcázar de San Juan (Ciudad Real), nus ferroviari i de serveis, que registrà 
la denominació «Alcázar de San Juan, corazón de La Mancha» per al conjunt urbà de la ciutat 
(Ordre d’11 de juliol de 1966, BOE de 4 d’agost de 1966).

25  Una part de la informació s’ha extret de l’Arxiu Històric Municipal de Sencelles (AHMS). 
Hem d’agrair la inestimable col·laboració de Jordi Llabrés Sans. S’han consultat les següents 
unitats documentals: AHMS 21 Llibre d’Actes del Ple Municipal 1963-1968; AHMS 22 Lli-
bre d’Actes del Ple Municipal 1968-1974; AHMS 60 Llibre Registre d’Entrada de Documents 
i Comunicacions 1966-1969; AHMS 81 Llibre Registre de Sortida de Documents i Comunica-
cions 1966-1968; AHMS 653/1 Correspondència Entrades 1967-1968; AHMS 671/1 Corres-
pondència Sortides 1967-1968.

26  Bartomeu Vallès Oliver, batle de Sencelles (1969-1975).

27  Gabriel Reynés Simó (Sa Pobla, 1916 - Sencelles, 2011), veterinari.

28  Gaspar Tomàs Balaguer, nascut el 23 de setembre de 1911.
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 “El Concejo municipal, después de breve deliberación y al amparo de 
lo prevenido en la Orden del Ministerio de Información y Turismo de 31 
de marzo de 1964, acordó por unanimidad, interesar de la Subsecretaría 
del citado Ministerio la aprobación de la denominación Geoturística ‘Cor 
de Majorca’ [sic] para el lugar Pou de Judí, de propiedad municipal, y su 
inscripción en el Registro de Denominaciones correspondiente, por estar 
considerado el centro geográfico de la Isla de Mallorca y en el que concu-
rren las características de:

 Hallarse en zona llana y situado al borde de la carretera P.M.-314 que 
enlaza Sancellas-Pina (Algaida) en su confluencia con la de Palma-Sineu, 
parte sur del término.

 Estar enclavado a menos de un kilómetro de la Aldea de Ruberts de este 
Municipio, que da nombre a dicho paraje, y a 4 kilómetros de esta locali-
dad, existiendo a mitad de camino, entre ambos, el Caserio de Cas Canar, 
ubicado en zona de regadío.

 Ser de un solo brocal y de agua subterránea y la saca de la misma se 
efectúa por medio de polea, cadena y cubo.

 Existir en sus inmediaciones y a menos de 500 metros, por su parte Sur, 
Este y Oeste, pronunciadas estribaciones del terreno, formando montículos 
poblados de pinos y matas, desde los cuales se divisa una bella panorámi-
ca.” (AHMS 21, f. 88-88r).

 Iniciat el procediment, dia 21 de març de 1967, el Delegat Provincial del 
Ministerio de Información y Turismo a Balears remeté a Madrid la instàn-é a Madrid la instàn- a Madrid la instàn-
cia “interesando la aprobación de la denominación geoturística ‘Cor de 
Majorca’ para el lugar pou de Judí y su inscripción en el registro corres-
pondiente” (AHMS 81, núm. 209, f. 38r-39).29

 El 22 d’abril de 1967, des de la Subdirección General de Información y 
Turismo, se sol·licita informació sobre la superfície afectada per la decla-
ració de denominació geoturística (AHMS 60, núm. 256, f. 20r-21). El 5 de 
maig de 1967, escrit del Subdirector General de Promoción del Turismo al 
President de la Diputació de Balears, perquè informi sobre la conveniència 
de la denominació “Cor de Majorca” per al pou de Judí (AHMS 60, núm. 
259, f. 20r-21).

29  Còpia de la comunicació a AHMS 671/1, núm. 209, s/f.
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 Dia 22 de juny de 1967, l’Ajuntament de Sencelles, adreçant-se al Subdi-
rector General del Ministerio de Información y Turismo (Madrid), informa 
sobre la superfície afectada. La transcripció literal de l’escrit és aquesta:
 “En contestación a su escrito número 46.668 de fecha 26 de abril últi-
mo, me es grato poner en conocimiento de V.S., que la superfície del lugar 
‘COR DE MAJORCA’, de este termino municipal, es de 125 metros cua-
drados y linda por Norte y Oeste con tierras de Jaime Aloy Arrom, por Este 
con tierras de Juan Torrens Munar y por su parte Sur con la Carretera de 
Palma-Sineu.

 Dios guarde a V.S. muchos años.

 Sancellas, a 22 de junio de 1967.

 El Alcalde” (AHMS 671/1, núm. 386, s/f).30

 El 12 de juliol de 1967, escrit adreçat al President de la Diputació de 
Balears, “informando sobre la conveniencia a inscribir en el registro de 
denominaciones geoturísticas con la denominación ‘Cor de Majorca’ en 
lugar pou de Judí de este termino” (AHMS 81, núm. 426, f. 52r-53). La 
transcripció és la següent:

 Correspondiendo a su escrito núm. 2043 de fecha 6 de mayo próximo 
pasado, por el que interesa informe sobre la conveniencia de inscribir, en 
el Registro de Denominaciones Geoturísticas de la Subsecretaria del Mi-
nisterio del Ministerio de Información y Turismo, con la denominación 
de ‘COR DE MAJORCA’ el lugar Pou de Judí de este término, por estar 
considerado el centro geográfico de Mallorca, esta Alcaldía se complace 
en informarle, con respecto al particular, lo siguiente:

 Las Islas Baleares, y en particular Mallorca se ha merecido y goza ac-
tualmente de un bien ganado prestigio turístico, debido, entre otros, a sus 
bellezas naturales, muchos de cuyos visitantes no les interesa solamente 

30  El mateix dia 22 de juny de 1967, l’Ajuntament de Sencelles donà sortida a l’escrit a la 
Subdirección General del Ministerio de Información y Turismo, �comunicándole la superfície 
y linderos del lugar para el que se solicita la denominación ‘Cor de Majorca’ de este termino” 
(AHMS 81, núm. 386, f. 49r-50). El 28 de juny de 1967, es té constància de l’acusament de re-
cepció de l’escrit 386 de data 22 de juny, relatiu a la denominació “Cor de Majorca” (AHMS 
60, núm. 349, f. 26r-27).
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ciertos aspectos de las mismas, pues debe estimarse también como de inte-
rés de algunos, el conocer y ser incluido en las rutas turísticas que puedan 
organizarse, el lugar que, geográficamente, está considerado el centro de 
Mallorca, conduciendo tal particular a lograr el desplazamiento de visi-
tantes extranjeros y nacionales a todos aquellos lugares que, por una u 
otra razón, puedan ser de algún interés para ellos, y conseguir, por otra 
parte, que los pueblos del interior se beneficien del turismo como viene 
ocurriendo con las poblaciones del litoral, dándose la circunstancia de 
que el punto que nos ocupa está enclavado en cruce de carreteras que 
irradian hacia innumerables poblados mallorquines en los que existen, en 
cada uno de ellos, pormenores merecedores de ser visitados y conocidos 
por nuestros visitantes del exterior, sin olvidar, por otra parte, que en este 
mismo pueblo de Sancellas existe el Convento de las Hermanas de la Ca-
ridad, cuya fundadora Sor Fra. Ana Cirer y Carbonell, muerta en olor de 
Santidad y cuyo proceso de beatificación y elevación a los Altares está en 
avanzado estado de tramitación, previéndose un final feliz, particular que 
pueda e interesa, de seguro, a cierto elevado número de visitantes.

 Dios guarde a V.S. muchos años

 Sancellas, 12 de julio de 1967

 El Alcalde (AHMS 671/1, núm. 426, s/f).

 Una vegada encaminat tot el procés per al registre de la denominació 
geoturística, sorgeix una qüestió de caràcter lingüístic. Fins ara, a tots els 
escrits hi figura l’expressió �cor de Majorca” [sic] en lloc de �cor de Ma-
llorca”. Com que no és gens probable que es tracti d’un error de grafia 
repetit més de mitja dotzena de vegades, es desconeix si tot plegat respon 
a una estratègia per esquivar la censura de la llengua pròpia (“cor” per 
“corazón”),31 o per adoptar una denominació més “internacional” (Majorca 
per Mallorca).

31  Convé recordar que la fàbrica de galetes de Can Guixa, d’Inca, creà la marca Quely, durant 
la dècada de 1960, que sorgí després d’un intent fallit de registrar la marca comercial “Cor de 
Mallorca”, sembla que pels imponderables de registrar una expressió “en mallorquí” (extret 
de http://quely.com/es/historia [3/10/2017]). De fet, abans d’usar la marca “Quely”, l’empresa 
comercialitzà durant un període de temps la marca �Galletas Cor”. Per altra part, un eventual 
registre de la marca “Corazón de Mallorca” no va semblar una opció encertada (informació de 
Lluís Maicas).
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 Sigui com sigui, sembla que l’origen de l’expressió inicial és l’Ajuntament 
de Sencelles, però que la solució prové de Madrid, que era d’on havia de 
venir. Així, l’1 de setembre de 1967, l’Ajuntament dóna entrada a un escrit 
“Interesando conocer su opinión sobre la modificación de la denominación 
‘Cor de Majorca’ por el de ‘Cor de Mallorca’ o las razones que le han in-
ducido a elegir la de ‘Majorca’” (AHMS 60, núm. 450, f. 33r-34).

 El 24 d’octubre de 1967, la Subdirección General de Promoción del Tu-
rismo comunica que “no hay objeción alguna que oponer en que se deno-
mine ‘Cor de Mallorca’ al lugar Pou de Judí de este termino” (AHMS 81, 
núm. 580, f. 61r-62). Transcrivim aquesta comunicació:

 Correspondiendo a su atento escrito núm. 095114 de fecha 1º de setiem-
bre próximo pasado, esta Alcaldia se complace en poner en su conocimien-
to que no hay objeción alguna que oponer a que la denominación COR DE 
MAJORCA que fue interesada oportunamente para el punto considerado 
como el centro geográfico de Mallorca, denominado Pou de Judí, sea sus-
tituida por COR DE MALLORCA, por ser ésta la denominación correcta.

 Dios guarde a V.S. muchos años

 Sancellas, 24 de octubre de 1967

 El Alcalde. (AHMS 671/1, núm. 580, s/f).

 El procediment administratiu avança i, el 2 de novembre de 1967, la Sub-
dirección General del Ministerio de Información y Turismo remet l’anunci 
d’informació pública per a la inscripció definitiva de �Cor de Mallorca” en 
el registre de denominacions geoturístiques, per a l’exposició en el tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini d’un mes, “y sirviendose in-
formar al expirar dicho plazo de si se presentó” alguna objecció (AHMS 
60, núm. 532, f. 39r-40).32

 El 2 de novembre de 1967, l’Ajuntament de Sencelles és informat que 
“los gastos ocasionados por los anuncios publicados por los boletines 

32  S’adjunta còpia de la notificació signada a Madrid el 2 de novembre de 1967 pel Subdirec-
tor General de la Dirección General de Promoción del Turismo (AHMS 653/1, Reg. Entrada 
núm. 532, s/f).
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oficiales del Estado y de la Provincia para la inscripción definitiva en el 
registro de denominaciones geoturísticas de la denominación “Cor de Ma-
llorca” deben ser sufragados por el promotor.” (AHMS 60, núm. 533, f. 
39r-40).

 Finalment, el Boletín Oficial del Estado de 2 de maig de 1968 feia públi-
ca l’Ordre de la inscripció definitiva en el registre de denominacions geo-
turístiques de la denominació “Cor de Mallorca”, per al lloc pou de Judí:

 Ministerio de Información y Turismo
ORDEN de 18 de abril de 1968 por la que se dispone la inscripción en 
el Registro de Denominaciones Geoturísticas de la denominación «Cor 
de Mallorca», solicitada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Sancellas (Baleares).

 Ilmos. Sres.: Presentada solicitud en este Departamento ministerial por 
el señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sancellas (Baleares), 
ejercitando el derecho que confiere la Orden de 31 de marzo de 1964, que 
creó el Registro de Denominaciones Geoturísticas y con el fin de inscribir 
en dicho Registro la denominación «Cor de Mallorca» para el lugar de 
Pou de Judí, considerado como centro geográfico de la Isla de Mallorca, 
este Ministerio, considerando que se han cumplido los requisitos exigidos 
y obtenido los informes acreditativos a que se refiere aquella Orden, ha 
tenido a bien acordar que se inscriba en el Registro de Denominaciones 
Geoturísticas la de «Cor de Mallorca», solicitada por el señor Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Sancellas (Baleares).
 Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

 Dios guarde a VV. II. Muchos años.

 Madrid, 18 de abril de 1968. 

 FRAGA IRIBARNE

 Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Directores gene-
rales de Promoción del Turismo y de Empresas y Actividades Turísticas. 
(BOE, 2 de maig de 1968, núm. 106, pàg. 6.477).

 Definitivament, l’Ajuntament de Sencelles s’assabentà oficialment del 
registre de la denominació geoturística, a la sessió ordinària del ple muni-
cipal de dia 7 de maig de 1968:
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 “Quedó enterada la Corporación de la Orden del Ministerio de Infor-
mación y Turismo de 18 de abril último, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de 2 del actual, relativa a que se inscriba en el Registro de Denomi-
naciones Geoturísticas la de “Cor de Mallorca” para el lugar Pou de Judí 
de este término, por estar considerado como el centro geográfico de la isla 
de Mallorca.” (AHMS 22, f. 7).

Vindicació del turisme d’interior i marcatge del pou

 El gran invent del turisme prengué volada a la dècada de 1950: The Ba-
learics Are Booming: Low-cost Living Beneath Azure Skies Lures Vaca-
tioning Throngs to Spain’s Sunny Mediterranean “Isles of Peace” [“Les 
Balears estan en auge: el baix cost de la vida sota uns cels blaus, atreu les 
vacacions cap a les ‘illes de la pau’ de l’assolellat Mediterrani d’Espanya”].
 Aquest fou el títol elegit per Franc i Jean Shor –reporters de la revis-
ta National Geographic– per encapçalar el reportatge, publicat el mes de 
maig de 1957, que narra la seva visita a les Illes durant l’estiu de 1956.33 
El terme booming resumeix la impressió de creixement econòmic a les 
Balears. Segons el diccionari, booming significa having a period of great 
prosperity or rapid economic growth [“tenint un període de gran prosperi-
tat o un ràpid creixement econòmic”].

 El registre de l’eslògan �cor de Mallorca” té com a objectiu final la pro-
moció del turisme. La dècada de 1960 es caracteritzà per una constant ebu-
llició del desenvolupament del turisme de masses, sobretot a Mallorca, i 
les expectatives eren d’augment constant. Per exemple, el mes de març 
de 1967 s’inaugurà el nou edifici –l’antiga Terminal A– de l’aeroport de 
Son Santjoan, que l’any 1960 s’havia obert al trànsit internacional. L’any 
1967 es comptabilitzaren 1.402.160 turistes a les Illes Balears, mentre que 
l’any 1968 eren 1.639.615 turistes. A pesar que el volum de visitants mul-
tiplicava gairebé per quatre els 400.000 turistes de 1960, les xifres tenen 
poca cosa a veure amb les actuals (cinquanta anys després les xifres s’han 
multiplicat gairebé per deu).

 La iniciativa de la corporació municipal de Sencelles ofereix diverses 
lectures. La més significativa és la d’impulsar i promoure el turisme a 

33  Franc Shor (1914-1974), periodista i fotògraf. Jean Shor, la seva companya i col·lega, 
morí l’any 1994.
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l’interior de Mallorca, en un context en què el món més rural i els pobles 
de l’interior de l’illa rebien la consideració més aviat d’una “Mallorca no 
turística”.

 En concret, la proposta no deixa de ser pionera per tal d’atreure el tu-
risme no únicament “pels aspectes de les belleses naturals” [la mar, les 
platges, la costa o la muntanya], sinó també pel possible interès “per les 
rutes turístiques” front al turisme de sol i platja. Així, des d’un indret situat 
en el “centre geogràfic” de Mallorca es poden redistribuir els visitants cap 
als pobles de l’interior, de manera que �es beneficiïn del turisme com les 
poblacions del litoral”, atès que tots els pobles de l’interior tenen “porme-
nores merecedores de ser visitados y conocidos”.

 És molt possible que la idea original fos la de frenar l’èxode rural i dina-
mitzar l’economia i les expectatives laborals del poble de Sencelles, per fer 
front a una més que previsible caiguda de la producció agrícola i ramadera 
i de la petita –però important– activitat industrial del municipi (com, per 
exemple, les sabates i el calçat i la maquinària agrícola).

 L’Ajuntament de Sencelles aprofita igualment l’aspecte religiós (ben vist 
i políticament correcte en aquella època) en un altre dels arguments mane-
jats, a escala local, quan reivindica la figura de Sor Francinaina Cirer, que 
per la seva fama de santedat tenia incoat el procés de beatificació, que en 
realitat hauria d’esperar encara més de vint anys.34

 El pou de Judí entès com a “cor de Mallorca” fou objecte d’un nou i 
específic marcatge. Com ja hem dit, abans de la reforma i restauració del 
pou de l’any 1999, sembla que hi havia un cor esculpit en relleu represen-
tant el cor de Mallorca. En aquest cas, no s’ha pogut localitzar cap prova 
documental ni gràfica per certificar el fet. Per altra part, al costat del pou, 
s’hi col·locà un rètol informatiu, en forma de cor, amb les lletres blanques 
sobre fons vermell: Cor de Mallorca Sencelles [sic]. Se n’han conservat la 
memòria viva i diverses fotografies, datables cap a l’any 1971.

34  La religiosa Francinaina Cirer i Carbonell (Sencelles, 1 de juny de 1781 - 27 de fe- La religiosa Francinaina Cirer i Carbonell (Sencelles, 1 de juny de 1781 - 27 de fe- (Sencelles, 1 de juny de 1781 - 27 de fe-Sencelles, 1 de juny de 1781 - 27 de fe-
brer de 1855) fundà de la Casa de la Caritat (1851). El procés de beatificació s’inicià l’any 
1899; el papa Joan Pau II la beatificà l’any 1989. 
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Pou de Judí, 1995 [Sa Sella, núm. 41 (1995), pàg. 11]

Pou de Judí, 1996 [“Es nyarro senceller. Restauració o destrucció?” 
a Sa Sella, núm. 44 (1996), pàg. 25]
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Indicador de la denominació geoturística (circa 1971)

Indicador de la denominació geoturística (circa 1971)
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Conclusions

 Aquest treball ha donat lloc a una sèrie de reflexions que podem agrupar 
en tres blocs:

 El primer és sobre la percepció del centre geogràfic, un concepte univer-
sal en l’espai i en el temps, que respon a una convenció. Entre la tradició, 
la creació i el càlcul, tenim plantejat el debat sobre el centre geogràfic de 
Mallorca entre cinc municipis del Pla, un dels quals és el pou de Judí, al ter-
me de Sencelles. Com ja hem afirmat, la situació i fins i tot l’existència del 
centre és irrellevant, però no ho són de cap manera els relats, els discursos 
i els debats que genera la seva atribució.

 En segon lloc –a mode de reflexió sobre el procés de patrimonialitza-
ció–, l’anàlisi del pou de Judí com un dels centres de Mallorca marcats per 
la tradició ens ha permès descobrir i aportar un conjunt documental, fins 
ara inèdit, sobre la intervenció constructiva a finals dels anys 1990, que 
ha transformat un element patrimonial que conservava el seu aspecte més 
arcaic –considerat poc ‘vistós’– per un artefacte d’inspiració historicista, 
allunyat del model original.

 Finalment, s’ha reconstruït el procés administratiu d’una iniciativa obli-
dada que era original i primerenca (1967-1968). La denominació geoturís-
tica de ‘Cor de Mallorca’, fonamentada en la tradició de la centralitat del 
pou de Judí, que se sumava a un projecte orientat a promocionar Sencelles 
i el turisme d’interior al Pla de Mallorca durant la primera fase del creixe-
ment de l’activitat turística.
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ELS PLOMS ECLESIÀSTICS DE LA
PARRÒQUIA DE SENCELLES1

 La preocupació per la transcendència de l’ànima era una de les profun-
des creences religioses d’origen medieval que, de forma majoritària, es tro-
baven implantades en la població fins ben entrada l’edat contemporània. 
Per aconseguir la seva salvació (o, més aviat, escurçar el temps en què hom 
havia de romandre al purgatori), calia fer una donació a l’Església prou im-
portant per sufragar unes cerimònies que, periòdicament, es duien a terme 
en recordança de l’ànima del benefactor denominades «aniversaris». Les 
donacions que pagaven aquests aniversaris, les deixes pies, representaven 
una part molt important, gairebé essencial, dels ingressos parroquials, i es 
contemplaven en un testament fet redactar pel benefactor abans de morir, 
en el qual s’establia la quantitat que donava a la parròquia o institució ecle-
siàstica, les dates en què desitjava que se celebrassin les misses en memòria 
seva (habitualment coincidien amb la data de la seva mort, o amb la festi-
vitat del seu sant o d’un sant al qual tengués una devoció especial) i quina 
era la forma de dotar la donació (si s’havia de treure d’una herència deixada 
en mans d’un marmessor, o calia reclamar-la directament als hereus), entre 
altres detalls. Amb el temps, però, calgué reformar aquestes deixes pies, o 
eliminar els aniversaris que finançaven, perquè les dotacions esdevingue-
ren insuficients davant la necessitat d’actualitzar les remuneracions dels 
capellans atès el progressiu augment del cost de la vida.

 D’altra banda, el manteniment de l’Església durant l’edat mitjana precisà 
d’un finançament suficient perquè les autoritats eclesiàstiques, començant 
pel mateix bisbe, poguessin viure dignament i prestar al poble uns ser-
veis espirituals que es consideraven molt valuosos. Per tal de propiciar que 
aquesta estructura s’institucionalitzàs i de comprometre els eclesiàstics a 
exercir una dedicació exclusiva, permanent i plena al servei espiritual del 
poble, sorgí la pràctica d’assignar als capellans un benefici, és a dir, un 
càrrec eclesiàstic retribuït amb unes rendes pròpies o familiars. Així fou 

1 La part introductòria d’aquest article fou publicada a Boada 2014.
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com s’instaurà el règim o sistema beneficial, un element social bàsic a oc-
cident a partir del segle ix (Julià 2003, p. 30). Malgrat les bones intencions 
inicials, l’Església mallorquina acabà servint-se de la seva influència en la 
societat per enriquir-se materialment i convertir els beneficis eclesiàstics 
en una prioritat (Julià 2003, p. 47). Tot i que, en un principi, una de les fi-
nalitats dels beneficis era facilitar als pobres l’accés a una formació i a una 
ocupació en un temple, amb el temps aquest sistema conduí a l’expansió 
dels abusos, sobretot a partir del segle xvi, quan els beneficis foren reco-
neguts pel Concili de Trento i nombroses famílies benestants s’apuntaren 
a la pràctica d’establir-ne en favor de fills seus perquè es guanyassin bé la 
vida fent de capellans però als quals, molt sovint, els mancava la vocació 
religiosa necessària per exercir correctament la seva tasca pastoral. A més, 
també es donaren favoritismes i conflictes davant l’assignació de beneficis 
fundats que quedaven sense beneficiat.

 Doncs bé, la remuneració que pertocava als capellans per les celebra-
cions en què participaven, tant en concepte d’aniversaris com de beneficis, 
es feia amb ploms (si s’havien instituït en la parròquia o institució) o amb 
«moneda corrent» o «moneda bona», que era moneda menuda ateses les 
quantitats petites que es repartien; aquests repartiments rebien el nom de 
«distribucions quotidianes». Segons es desprèn dels llibres de determina-
cions dels diversos Reverends del Comú, solia ser la comunitat parroquial 
la que establia a quines celebracions religioses es repartien ploms i a quines 
es repartia moneda menuda, depenent de la disponibilitat d’ambdues, del 
sanejament dels comptes parroquials i, en definitiva, del que els resultàs 
més còmode als preveres. Tot i que els ploms s’usaven majoritàriament a 
les anomenades «misses baixes» (és a dir, misses de celebració senzilla, en 
les quals no es cantava), el cert és que n’hem detectat a una gran diversitat 
de cerimònies: oficis majors, processons, impartició d’extremuncions, etc. 
Com que els ploms es bescanviaven per moneda corrent a finals de cada 
mes o, a voltes, transcorreguts diversos mesos, resultava més avantatjós 
per a la parròquia, sobretot en moments de dificultats econòmiques, pagar 
amb ploms perquè així se’n diferia el bescanvi fins que li resultàs possible 
de dur-lo a terme un cop superats els problemes, que sovint eren derivats 
de les dificultats en el cobrament de censos i de deixes pies. En definitiva, 
l’ús dels ploms eclesiàstics solia acomodar-se a les necessitats de liquiditat 
de la parròquia i s’havia de restringir únicament a aquest àmbit, tot i que 
hi ha notícies d’ús com a moneda en el mercat local en diversos moments 
dels segles XVI i XVII, una pràctica que fou denunciada i prohibida per les 
autoritats de l’època (Aguiló 1893).
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 El sistema de repartiment de les distribucions, tant si es feien amb mone-
da com amb ploms, portava implícit l’aplicació d’un règim disciplinari so-
bre els capellans durant llur participació en les celebracions eucarístiques. 
Les absències, la impuntualitat o l’abandó de la cerimònia eucarística abans 
d’hora eren actes força freqüents en una època en què, com també s’ha dit, 
molts capellans pecaven d’una gran manca de vocació religiosa. Aquests 
actes repercutien negativament en l’esplendor del ritual, un aspecte al qual 
el mateix Concili de Trento atorgava una gran importància. Per evitar-los, 
s’instauraven un o diversos moments de l’ofici religiós en què el bosser 
havia de repartir els ploms o les monedes als beneficiats que hi fossin pre-
sents i se li prohibia lliurar-los en qualsevol altre instant sota l’amenaça 
d’una sanció pecuniària. Aquesta mesura, però, donà peu a alguns incidents 
entre capellans, una part dels quals quedà reflectida en els llibres d’actes, 
en forma de protestes, de moments de tensió i fins i tot agressions per no 
rebre la distribució quotidiana a què creien que tenien dret. En els casos en 
què aquests incidents ocorrien en públic davant la feligresia, la solemnitat 
pretesa amb la mesura disciplinària quedava definitivament malmesa.

 L’ús dels ploms, però, no es limità a les parròquies. També hi hagué al-
tres entitats religioses que n’usaren, com el santuari de la Sang, la confraria 
de Sant Pere i Sant Bernat, la casa piscina espiritual de Nostra Senyora de 
la Pietat i la Catedral de Mallorca, totes a Palma. Els tres primers casos 
tenen en comú el fet que eren entitats benèfiques: la primera, vinculada 
a l’hospital per a pobres (actualment, l’Hospital General, encara en fun-
cionament i de titularitat pública); la segona, una confraria vinculada a un 
hospital per a capellans ancians i malalts, i la tercera, una casa d’acollida 
per a «dones penedides». Com que aquestes tres institucions rebien un gran 
nombre de donacions en forma de deixes pies, resulta lògic pensar que l’ús 
dels ploms esdevingués força útil per fer el repartiment de les remunera-
cions que se’n derivaven. Quant a la Catedral de Mallorca, no era pròpia-
ment una església parroquial, tot i que n’exercia algunes funcions. Com a 
temple principal de la Diòcesi de Mallorca, havia d’administrar un enorme 
volum de deixes pies i de beneficis eclesiàstics que feu necessari l’ús dels 
ploms.

 Per acabar d’entendre el funcionament d’aquest sistema, cal explicar el 
cicle d’ús dels ploms. Normalment, els ploms eren custodiats a l’arxiu, en 
una caixa tancada sovint amb tres panys perquè només es pogués obrir amb 
l’acord dels tres custodis a qui se’n confiaven les claus. L’arxiver lliurava 
un determinat volum de ploms al bosser, qui els havia de repartir entre els 
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capellans en un moment determinat de les diverses cerimònies. Això im-
plicava que, si el capellà que hi havia de participar no era present en aquell 
precís moment, no rebia els ploms i, per tant, no cobrava l’assistència. 
Al final de cada mes (o d’un període superior que podia abastar diversos 
mesos) els capellans s’havien de presentar davant l’arxiver perquè els bes-
canviàs els ploms que havien acumulat per doblers en efectiu; per evitar el 
descontrol dels ploms que hi havia pendents de bescanviar, era habitual que 
es fixàs un termini d’uns pocs dies per fer els bescanvis que, en cas de no 
dur-se a terme, donava lloc a la pèrdua del dret a bescanviar-los posterior-
ment. Un cop recuperats els ploms, l’arxiver els tornava a lliurar al bosser 
perquè en reiniciàs el cicle. 

 Malgrat la seva denominació, en realitat els ploms es fabricaven amb 
un aliatge de plom i d’estany, en una proporció aproximada de 60% i 40% 
respectivament. Amb aquesta mescla de metalls s’assolia un material amb 
un punt de fusió i una viscositat baixa, que facilitava la seva fabricació 
amb motlles, i una alta durabilitat per permetre l’ús de les peces resultants 
al llarg d’un període de temps prolongat, que de vegades superava el segle. 
Pel que fa als motlles, habitualment es tractava d’estris de ferro en forma 
d’esmolles, a l’extrem dels dos braços de les quals hi havia una valva amb 
el relleu de sengles cares del plom o ploms que calia fabricar. També hi ha-
via motlles fets d’altres materials, com ara els de terra cuita formant blocs 
de Felanitx (Boada 2005a), o metàl·lics encastats en peces de fusta.

 La forma de fabricació era senzilla i artesanal. Després de fondre l’aliatge 
metàl·lic dins algun tipus de cassola, s’ajuntaven les valves, s’abocava el 
metall fos per una obertura que hi havia entre ambdues i es deixava que 
fluís per tot el motlle tancat. Un cop solidificat el metall, se separaven 
les valves i s’extreia una forma arborescent amb un plom a la punta de 
cada branca. Els ploms se separaven de la resta de l’estructura, es polien 
i se’n retallaven les possibles rebaves, i el plom que sobrava segurament 
s’aprofitava per a fer més foses. Tret dels motlles més primitius, que solien 
fabricar una sola peça per fosa, a mida que la tècnica s’anà millorant els 
motlles esdevingueren més elaborats i complexos i, en algunes parròquies 
com ara la de Montuïri, s’arribaven a fabricar fins a nou peces d’una sola 
fosa.

 Pel que fa als símbols que aquestes peces mostraven en la seva superfí-
cie d’anvers i revers, es tracta d’imatges que identifiquen, bé l’advocació 
parroquial o bé el municipi, o ambdues coses a la vegada. Per exemple, els 
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ploms de Campanet mostren una campana a l’anvers i les balances de Sant 
Miquel al revers; les de Campos, una imatge de Sant Julià a l’anvers i un os 
al revers; les de Felanitx només s’identifiquen per un copó amb una hòstia 
a l’anvers, mentre que al revers es limita a mostrar una creu més o menys 
complexa com a símbol cristià convencional; i així podríem continuar amb 
descripcions que segueixen, amb més o menys variants, aquest patró. Més 
endavant, ens referirem a la simbologia que es mostra en els ploms de Sen-
celles.

 Molt pocs dels ploms coneguts indiquen una data que assenyali el mo-
ment històric en què aquell tipus de plom fou introduït. Afortunadament, 
però, la documentació arxivística ens ha permès de conèixer la data exacta 
en què els ploms s’introduïren a Mallorca: fou exactament el 8 de juliol de 
1522 quan es feu una anotació a un dels llibres de clavaria de la Catedral 
de Mallorca que es referia, per primera vegada, a uns ploms o senyals amb 
què s’havia de remunerar als preveres atesa la manca de moneda corrent 
per la greu crisi econòmica i social derivada de la revolta de les Germanies 
(1521-1523) (Boada & Trilla 2010, p. 141). Aquesta data marca el punt 
de partida de l’expansió dels ploms, durant els dos segles posteriors, a la 
major part de les trenta-vuit parròquies en què es dividia la diòcesi mallor-
quina abans de la reforma de 1913. Tot i que no s’ha trobat cap document 
original que ho reconegui, els impulsors d’aquest sistema degueren pren-
dre com a model l’ús de pellofes (peces monetiformes d’aram que, en els 
seus orígens, també eren de plom), estès a Catalunya des del segle xiii. 
Els motius de l’adopció dels ploms per a cada parròquia solia ser, doncs, 
eminentment pràctic, tot i que de vegades venia imposat per una ordina-
ció pastoral, emanada del bisbe, i d’altres per una decisió autònoma de la 
comunitat parroquial. És possible que, en alguns casos, hi tengués alguna 
cosa a veure les reticències de la circulació del “vil metall” en un àmbit que 
se suposava que era estrictament religiós, però aquesta motivació no ve 
acreditada per cap font documental.

 En general, els ploms s’anaren abolint de les entitats eclesiàstiques al 
llarg del segle xix, tot i que, en alguns casos, llur ús s’estengué fins entrat 
el segle XX. En realitat, generalment aquesta abolició es feu d’una forma 
«silenciosa», és a dir, sens gairebé cap menció en els llibres d’actes ni cap 
ordinació episcopal que li atorgàs un caràcter oficial. De fet, entre tots els 
casos estudiats només s’ha detectat una decisió de retirada clara a la Cate-
dral de Mallorca, datada el 3 de gener de 1903. També hem recollit un tes-
timoni oral directe que afirma que, a la parròquia de Llucmajor, encara s’hi 
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feren servir uns anys durant la post-guerra civil espanyola. Els motius més 
lògics de l’abolició degueren ser l’augment del preu del plom per la seva 
aplicació generalitzada a la fabricació de canonades d’aigua i la norma-
lització de la circulació monetària, amb què es resolgueren els problemes 
d’abastiment de moneda menuda per fer front a les distribucions quotidia-
nes. A mida que s’anaren retirant, en algunes parròquies (de moment, s’han 
pogut constatar els casos de Manacor, Petra i Sineu) s’adoptaren uns vals 
de paper o cartró per a la mateixa finalitat, que mostren l’expressió d’un va-
lor facial i que, per altra banda, no es troben esmentats en la documentació 
original.

 Qui signa aquest treball ha dedicat un bon grapat d’anys a buidar ar-
xius parroquials a la recerca de notícies sobre els ploms, tot amb la idea 
de publicar, quan tots els arxius hagin estat escorcollats, una monografia 
sobre l’assumpte. Atesa la diversitat de graus de conservació, disponibili-
tat i minuciositat que afecten els documents de les diferents parròquies, la 
informació que se n’ha pogut extreure és molt abundant en referència a al-
gunes d’elles, i molt escassa en altres casos. D’aquesta manera, s’han pogut 
establir, per als ploms d’algunes parròquies, dades com ara els moments en 
què foren introduïts o abolits, qui els fabricava i com ho feia, la substitució 
de ploms per altres amb una nova estampa, el valor de bescanvi de les pe-
ces, els abusos de què eren objecte (entre ells, la falsificació) i molts altres 
aspectes, anècdotes i dades d’interès. 

Els ploms de Sencelles

 Sant Pere de Sencelles és una de les trenta-cinc parròquies mallorquines 
creades pel papa Innocenci IV en la seva butlla del 14 d’abril de 1248 (al 
llarg del segle següent, se’n crearien tres més) i tenia Costitx com a sufra-
gània, és a dir, una església menor que en depenia.

 Es coneixen dues tipologies de ploms d’aquesta parròquia, ambdues amb 
la mateixa empremta: a l’anvers, una figura que clarament es pot identi-
ficar amb Sant Pere, l’advocació de la parròquia, amb una clau a la mà 
dreta i el que sembla ser un ceptre a l’esquerra; al revers, una creu llatina 
com a símbol eminentment cristià. La diferència entre elles rau únicament 
en el diàmetre: la gran fa 15 mm, i la petita, 11. El motiu de l’existència 
d’aquests dos mòduls és ben senzill: de la mateixa forma que, a la immensa 
majoria de parròquies mallorquines, es fabricaven diverses peces de valors 
diferents per tal de fer més còmodes les distribucions, a la de Sant Pere 
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de Sencelles se’n feren dues de mides que equivalien a un valor en mone-
da mallorquina determinat que es tenia en compte tant en el moment del 
seu repartiment com en el moment del bescanvi a finals de mes. Malgrat 
que la documentació no facilita cap informació sobre el valor de bescanvi 
d’aquests ploms (que, en comparació amb les d’altres parròquies, són més 
aviat de mida petita), per l’experiència en la investigació d’altres casos és 
força probable que a la de mòdul gran se li atribuís un valor d’un sou, i a la 
petita, d’un dobler, ambdues unitats fraccionàries de la lliura mallorquina. 
Atorgam al plom petit el valor d’un dobler (dos diners) amb molta més cer-
tesa que el d’un sou al plom gran atès que, a la documentació examinada, 
els imports de les distribucions en temps en què s’usaven ploms, que s’ex-
pressaven en lliures, sous i diners, la xifra del divisor més petit, quan n’hi 
ha, és sempre parell i mai senar. També és sabut que, al carrer, la moneda 
mallorquina més petita solia ser el dobler, i que les monedes d’un diner 
eren més aviat escasses.

 Malauradament, el cas de Sencelles no és dels més destacables pel que fa 
a la quantitat i a la qualitat d’informació. Tot i que el petit arxiu parroquial, 
custodiat a l’Arxiu Diocesà de Mallorca, està disponible per a consulta, 
el seu inventari és, ara per ara, imprecís i presenta algunes dificultats en 
la seva consulta. Així les coses, la referència més antiga als ploms l’hem 
trobada en el llibre de determinacions de la comunitat parroquial. Tot i que 
aquest llibre comença l’any 1698, la primera referència als ploms no fou 
anotada fins a l’1 de juliol de 1793. Reunits els capellans que formaven el 
Reverend del Comú, es recordava que el prevere i beneficiat Jaume Ra-
monell havia estat designat, a començaments d’any, procurador pel bienni 
1793-1794, i que era obligació seva bescanviar per doblers en efectiu els 
ploms que cada beneficiat hagués percebut.2

 No podem afirmar taxativament que aquella fos la primera vegada que 
s’usassin ploms a la parròquia de Sant Pere, però el cert és que així ho 
transmet la forma en què la cita està escrita: «... cargo de haber de pagar 
cada mes en dinero efectivo (passados los quatro meses primero que se 
da de plasso) a cada Beneficiado lo que cada uno de ellos ganare en cada 
mes, y para el mismo fin deberá cada uno depositar cada mes lo que en 
plomos habrá ganado si quiere ser pagado, y de que se le baraten…». En 
conjunt, el text transmet una sensació de novetat, sobretot si el comparam 

2 ADM, Determinacions de Sencelles (1698-1865), 01 (parròquia de Sencelles), f. 46v-47r.
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amb la resta d’anotacions del llibre que es refereixen als ploms, en què el 
to és més rutinari: «... recobrarse cada uno en dinero efectivo el depósito 
hecho por cada uno en plomos en ese anterior año 1812. Se passó a la 
elección de empleos para el Biennio de 1813 y 1814...».3

 Les anotacions d’aquest llibre es fan amb una periodicitat irregular i 
discontínua, un fet que dona una sensació de deixadesa per part de la co-
munitat de preveres i que contrasta amb el costum d’altres parròquies, on 
les reunions (o almenys les que s’anotaven en el llibre de determinacions) 
eren molt més freqüents i no tan esporàdiques. Les referències rutinàries 
als ploms es repeteixen el 1817 i el 1819,4 quan es nomenava el càrrec del 
procurador, però posteriorment desapareixen, quan les anotacions de les 
reunions, a més, es fan encara més esporàdiques.

 A l’Arxiu Diocesà també hi ha un llibre de dipòsit de ploms de la pa-
rròquia sencellera que comença el 7 de juny de 1808 i arriba fins al 30 
d’agost de 1852.5 El fet que, un cop acabats els apunts, restin encara 
força fulls en blanc per acabar el llibre, suggereix que l’agost de 1852 
s’interrompé definitivament l’ús de ploms a la parròquia i que el sistema 
de remuneració degué modificar-se, tal vegada, per una llista de presència 
amb la qual, a finals de mes, es podria determinar l’assistència dels bene-
ficiats a les funcions. Tot i iniciar-se, com hem dit, el 1808, aquest llibre 
conté una anotació en la primera pàgina que recolzaria la teoria que els 
ploms es començaren a usar el 1793, com abans hem proposat: «Llibre de 
deposits en ploms respectivamt. fets per los Beneficiats de la Parroqª. de 
Sensellas, y per el Bienni de 1793 y 1794, és com se seguex ett. bienni no 
se posa corrent».6 Per altra banda, aquest llibre mostra dates de dipòsit de 
ploms força irregulars, de qualsevol moment de mes, la qual cosa indica 
que, almenys en aquest període, a la parròquia de Sencelles no regia, a 
diferència d’altres parròquies i malgrat les anotacions del llibre de deter-
minacions que hem vist, una norma estricta que obligàs els beneficiats a 
dipositar els ploms a finals de cada mes.

3  ADM, Determinacions de Sencelles (1698-1865), 01, f. 58r.
L’anotació és del 4 de gener de 1813.

4  ADM, Determinacions de Sencelles (1698-1865), 01, f. 60r (7 de gener de 1817) i 63r
(4 de gener de 1819).

5  ADM, Llibre de Deposits en ploms del Rt. Comu de Sensellas, etiq. antiga 271.

6  ADM, Llibre de Deposits en ploms del Rt. Comu de Sensellas, etiq. antiga 271, f. 2r.
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 En allò en què la parròquia sencellera sí que es pot considerar afortunada 
és en el fet que l’eina amb què se’n fonien els ploms és una de les poques 
que s’han conservat, la qual es troba actualment custodiada al Museu Dio-
cesà de Mallorca. Es tracta d’una eina en forma d’esmolles, feta íntegra-
ment de ferro, d’una llargària de 41,5 cm que fonia, alhora, cinc peces, dues 
de petites i tres de grans. Les valves en què van gravats els motlles, qua-
drades i d’unes dimensions de 6x6,4 cm, s’unien i encaixaven entre elles 
mitjançant un pivot encastat en una que s’introduïa en el forat de l’altra per, 
de la manera descrita anteriorment, fabricar els ploms.

Conclusions

 Els ploms eclesiàstics mallorquins eren uns elements monetaris, sim-
bòlics i fiduciaris amb què es remunerava l’assistència dels capellans a 
diversos oficis i rituals religiosos, normalment amb càrrec a una dotació 
econòmica en forma de deixa pia o d’una renda personal o familiar que 
finançava un benefici eclesiàstic. Quan s’usaven, substituïen la moneda 
menuda amb què se satisfeien les distribucions quotidianes o les llistes 
de distribucions amb què es controlava la presència dels preveres en les 
misses, i llur ús s’implantà a Mallorca en un moment de forta crisi social i 
econòmica, la revolta de les Germanies de 1521 a 1523. Lluny de represen-
tar una mesura puntual i temporal, aquesta adopció romangué vigent a la 
Seu mallorquina durant prop de quatre-cents anys més (amb alguns perío-
des d’interrupció) i s’estengué a la major part de parròquies de l’illa, a més 
d’altres institucions eclesiàstiques de caràcter benèfic. Els bisbes hi veieren 
una forma d’evitar certs tipus d’abusos, disciplinar les comunitats eclesiàs-
tiques i consolidar l’aplicació dels principis contemplats en el Concili de 
Trento, i algunes parròquies els instauraren per poder fer front a èpoques 
de manca monetària o d’escassetat de recursos econòmics, o senzillament 
per poder diferir els pagaments als eclesiàstics fins als moments en què es 
cobraven els censos i les herències que finançaven els diversos tipus de 
cerimònies.

 Els ploms s’introduïren al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII, mentre 
que llur retirada tengué lloc predominantment durant el segle xix i, en 
uns pocs casos, entrat el segle XX. Al llarg de tot aquell temps, llur ma-
neig fou irregular en algunes parròquies i més constant en altres, i presentà 
incidències puntuals en forma de falsificacions, conflictes i usos indeguts 
que deixaven al descobert la naturalesa humana d’aquells a què anaven 
destinats. La seva retirada tengué lloc, probablement, per l’augment del 
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preu del plom i per la normalització de la circulació monetària que permeté 
l’abastiment regular de moneda menuda. En alguns casos, els ploms foren 
substituïts per vals de paper o cartró en el darrer terç del segle XIX.

 En el cas concret de la parròquia de Sencelles, es coneixen dues tipo-
logies diferents que es distingeixen per la mida, ja que coincideixen en 
les seves empremtes: a l’anvers, s’hi mostra una imatge de Sant Pere, i al 
revers, una creu llatina. Pel que fa als seus valors de bescanvi, podrien ser 
d’un sou la gran i d’un dobler la petita, tot i que la documentació parroquial 
disponible, escassa i poc detallada, no ens ho permet de confirmar-ho. 

 També d’acord amb la baixa qualitat de detall de la poca documentació 
parroquial disponible, els ploms de la parròquia de Sencelles començaren 
a usar-se el 1793 i es retiraren el 1852. No poden descartar-se usos ante-
riors ni posteriors, però l’absència de referències fora d’aquest període, tot 
i existir-ne alguna documentació, els fan improbables.

 Aquests ploms es fabricaven amb un motlle de tipus esmolles, que és un 
dels pocs que es conserven i que es troba custodiat al Museu Diocesà de 
Mallorca. Són especialment preocupants el casos de motlles que es troben 
dipositats en certes parròquies sense museu parroquial atès que no es troben 
inventariats i són susceptibles d’un mal ús o de desaparèixer. El caràcter 
únic d’aquests objectes els fa mereixedors d’una atenció especial per part 
dels estaments eclesiàstics per tal de mantenir-hi un control i d’evitar-ne la 
desaparició.
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Làmina 1: imatges dels ploms de Sencelles (referències de Crusafont 1990)
(Cortesia de Jeroni Orell Jaquotot)

 

ref. 2458                                                (x2)
 

ref. 2459                                                                       (x2)
 

Làmina 2: imatges del motlle dels ploms de Sencelles
(Museu Diocesà de Mallorca)
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LA RUTA ARQUEOLÒGICA
SENCELLES-COSTITX. L’IMPULS  
DELS AJUNTAMENTS A LA
SOCIALITZACIÓ DEL PATRIMONI
ARQUEOLÒGIC

ANTECEDENTS

 Els municipis de Sencelles i Costitx compten amb un important llegat 
arqueològic on hi podem trobar  alguns dels monuments més importants 
de la prehistòria de Mallorca com el santuari de Son Corró i el poblat des 
Turassot a Costitx o el talaiot de Son Fred i la cova del Camp de Bisbe  a 
Sencelles. Diversos  treballs de catalogació des de finals del segle XIX i al 
llarg del segle XX, com els de Guillem Llabrés Quintana,  Mascaró Passa-
rius o la Guia Arqueològica de Mallorca de Javier Aramburu-Zabala  han 
anat posant al descobert aquesta realitat.

 Els darrers anys hem assistit a un notable impuls al coneixement de les 
comunitats prehistòriques de la zona començant per la la publicació del 
llibre La prehistòria de Sencelles  de Vicenç Sastre i del mateix Aramburu-
Zabala (El Tall, 2001) i continuant amb els estudis portats a terme als ta-
laiots de Son Fred i de Can Xim, així com les excavacions en curs a la cova 
del Camp del Bisbe i al poblat de navetiformes des Turassot a  Costitx.
 D’aquest impuls i del suport que ambdós ajuntaments estant donant a la 
recerca arqueològica en els darrers anys, neix la Ruta Arqueològica Sence-
lles-Costitx. 

EL NAIXEMENT

 El projecte es fa realitat i és assumit per l’Ajuntament de Sence-
lles l’agost  de 2013, a partir d’una proposta de l’equip d’excavació de 
la cova del Camp del Bisbe. A nivell concret l’arribada a l’Ajuntament 
d’un company arqueòleg, l’Antoni Micol, com a responsable de la regi-
doria d’Educació, Joventut i Patrimoni, va ser clau perquè es fes visible 



340 

i es rendibilitzés socialment la inversió pública i la feina feta fins llavors. 
Així, amb la col·laboració de dues de nosaltres i amb el propòsit de donar 
a conèixer el patrimoni arqueològic del municipi, començaren les tasques 
per a la posada en marxa de la Ruta.

 L’any 2015 s’hi suma el consistori de Costitx que, amb l’aportació de 
dos nous jaciments; fa possible un treball en xarxa que, per una banda, 
apuntala els esforços de l’equip d’arqueòlegs i arqueòlogues que hi ha al 
darrere i, per l’altra,  inicia una experiència sense precedents a Mallorca de 
col·laboració entre dos municipis per a la recerca i la divulgació del patri-
moni arqueològic 

Els jaciments que l’integren actualment són:
COVA DEL CAMP DEL BISBE (Sencelles)
Necròpolis d’ època naviforme (1400-1050 ANE)
POBLAT des TURASSOT (Costitx)
Conjunt de navetes d’època naviforme (1400-1050 ANE)
TALAIOT DE SON FRED (Sencelles)
Talaiot circular que formava part d’un poblat desaparegut d’època ta-
laiòtica (800-550 ANE)
TALAIOT DE BINIFAT (Sencelles)
Talaiot circular que formava part d’un poblat desaparegut d’època ta-
laiòtica (800-550 ANE)
SES TALAIES DE CAN XIM (Sencelles) 
Conjunt de dos talaiot quadrats d’època talaiòtica (800-550 ANE)
SANTUARI DE SON CORRÓ (Costitx)
Santuari d’època posttalaiòtica (550-123 ANE)
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UNA RUTA VIVA: Ajuntaments responsables amb el llegat públic i 
amb la seva socialització

 Un tret bàsic en la definició d’aquest projecte va ser conjugar la inves-
tigació i la difusió en un sol pla, de manera que la pròpia Ruta es dotés de 
continguts que, a partir dels treballs d’investigació, s’anessin actualitzant. 
Aquests continguts podien suplir-se durant un curt període de temps amb 
explicacions de caràcter generalista, però l’objectiu havia de ser que els ja-
ciments visitables poguessin explicar-se per ells mateixos. Per tant, la Ruta 
havia de promoure i ampliar la investigació i el coneixement històric dels 
períodes que ocupa.

 En aquest sentit, al Pla de Mallorca, la investigació arqueològica s’havia 
centrat en el món talaiòtic i posttalaiòtic, sent inexistent en jaciments 
d’èpoques anteriors. La cova del Camp del Bisbe a Sencelles i el poblat 
des Turassot a Costitx oferien un potencial informatiu que podia ampliar el 
nostre coneixement del territori cap al període naviforme o bronze balear.

 Va ser així com aquests ajuntaments varen adoptar el compromís 
d’aprovar partides pressupostàries relacionades amb la Ruta Arqueològica 
però que anessin més enllà de la senyalització i manteniment dels jaci-
ments. L’any 2014 a la cova i l’any 2015 a es Turassot, es posaren en marxa 
sengles projectes quinquennals d’intervencions arqueològiques.
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Figura 2. Navetiforme triple des Turassot (Costitx) després de les campanyes de 
2015 i 2016 i 2017.

Figura 3. Campanya d’excavacions 2016 a la cova del Camp del Bisbe.
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EL DESPLEGAMENT: 1000 anys d’història en 12 km.
 
 La resolució als  interrogants en torn al nombre de jaciments venia con-
dicionada per diversos factors: El primer era aprofitar i rendibilitzar els 
treballs realitzats anteriorment en jaciments arqueològics ben conservats  
-com el talaiot de Son Fred, uns dels dos talaiots quadrats de Can Xim o 
el santuari de Son Corró. Els següents eren l’accessibilitat i la diversitat  
cronològica i tipològica.

 Així, el criteri d’accessibilitat havia de superar no només barreres físi-
ques, sinó també les relacionades amb la propietat dels predis on es troben 
els jaciments. El talaiot de Son Fred i el santuari de Son Corró estan en 
propietats públiques. Amb la resta de propietaris privats, els ajuntaments 
varen signar una sèrie de convenis que garanteixen l’accés dels visitants i el 
desenvolupament de treballs arqueològics i de condicionament dels espais.

 Un altre dels elements importants era ampliar el segment cronològic. 
L’inici dels treballs d’investigació a la necròpolis de la cova del Camp del 
Bisbe (2013)  i del poblat des Turassot (2015) per part del nostre equip brin-
dava aquesta oportunitat. D’aquesta manera, s’ampliava la ruta al període 
naviforme (1400-1050 ANE) sent, al nostre entendre, el moment millor 
il·lustrat, ja que contempla els dos àmbits rellevants per a les comunitats 
humanes: el de la vida i el de la mort. Seguint el fil temporal, entrem al món 
talaiòtic (850-550 ANE) amb la visita als talaiots de Cas Canar (talaiots de 
Can Xim), Binifat i Son Fred que ens permeten mostrar els dos tipus de 
talaiots mallorquins, quadrat el primer i circulars els darrers. Finalment, 
el període posttalaiòtic (550-123 ANE) queda il·lustrat amb l’emblemàtic 
santuari de Son Corró. 

 Les relatives distàncies entre els jaciments suposaven un altre dels ele-
ments a favor. La disposició dels jaciments dóna a la Ruta un sentit circular 
amb un recorregut total de poc més de 12 km, amb una distància entre cada 
un d’ells d’1,8 a 3 km. El fet que discorri per camins asfaltats i per un te-
rreny sense grans variacions altitudinals, amb excepció des Turassot, situat 
en el cim d’un puig devora de l’Observatori Astronòmic de Mallorca, la fa 
fàcilment practicable tant en vehicle com a peu o en bicicleta. 

 La Ruta compta amb un pla de senyalització homogeni, amb indicadors 
de direccionalitat amb suport de fusta i amb plafons explicatius a cada un 
dels jaciments amb excepció, de moment, de Binifat i Can Xim on cal de-
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manar permís per entrar. Tots els plafons segueixen un mateix esquema de 
disseny i de discurs, explicant la particularitat de cada jaciment dins d’un 
context històric més general. Els textos es poden seguir en català, castellà i 
anglès. Amb la incorporació des Turassot  s’han redissenyat amb informa-
ció actualitzada  els plafons existents i s’han incorporat dos plafons nous 
(un al mateix poblat i l’altre al nucli de Costitx) i noves senyals amb un 
total de 7 plafons, 4 dels quals instal·lats als jaciments arqueològics, 2 al 
nucli de Sencelles i 1 a Costitx; i  25 senyals de fusta al llarg del recorregut.

Figura 4. Indicadors i plafons de la Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx.

La informació disponible per al visitant es complementa amb: 
1. Una pàgina web (http://rutaarqueologica.sencelles.cat/) -recentment 

actualitzada-  en català, castellà i anglès on es poden trobar els contin-
guts del plafons explicatius, imatges i plantes dels jaciments, el mapa 
complet  de la ruta, un eix cronològic de la prehistòria de Mallorca, 
enllaços d’interès i informació de contacte i de visites guiades.

2. Un tríptic desplegable en els tres idiomes amb un mapa al revers i una 
presentació, un eix cronològics amb un conjunt d’enunciats per cada 
període històric i les dades de contacte a l’anvers
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Figura 5. Imatge capura internet de la capçalera de la web actualitzada.

  Figura 6. Imatge de capura d’internet del cos i el peu de la pàgina web
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PLA DE DIVULGACIÓ

 Amb l’objectiu de fer de la Ruta un recurs cultural viu, didàctic i educa-
tiu per la població des del primer moment es posà com a prioritat el disseny 
i desenvolupament d’un pla de divulgació.

 Seguint la premissa que el tret singular d’aquesta Ruta  ha de ser la qua-
litat dels seus continguts així com la seva renovació en funció dels avenços 
en la investigació, el pla de divulgació es prepara des dels mateixos 
equips d’arqueòlegs que generen el coneixement a transmetre. Igualment, 
l’execució de qualsevol activitat, incloses les visites comentades, cada ve-
gada més demandades, són responsabilitat nostra. 

 Entenem que, partint del compromís social com a arqueòlegs, la difusió 
del coneixement no pot caure en mans de professionals d’altres àmbits amb 
una visió únicament economicista del coneixement, com un producte més 
a vendre. El nostre objectiu és que les nostres explicacions siguin rigoroses 
i , en la mesura del possible, permetin una la reflexió  del present gràcies al 
nostre passat.

 Així, des del seu inici, s’han dut a terme una sèrie d’activitats que con-
templen xerrades i tallers. Els continguts d’aquestes tenen sempre relació 
amb els jaciments i els períodes que abasten, o bé amb la tasca arqueològi-
ca en un sentit més ampli. 

 A la vegada, també s’han realitzat visites comentades als jaciments, al 
marge dels grups d’afinitat que, pel seu compte, organitzen visites per lliure 
o bé amb l’acompanyament d’algun de nosaltres. En aquest sentit, han tin-
gut molt bona acollida les excursions en bicicleta que permeten alleugerir 
el recorregut i realitzar aturades allà on l’entorn és particularment atractiu.
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Figura 7. Un dels cartells convocant a una sortida en bicicleta.
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 La coordinació del  projecte per part  d’un arqueòleg del nostre equip a 
partir de juliol de 2016 dona un nou impuls a la tasca de dinamització de la 
Ruta. A partir d’aquest moment aquesta s’articula ens els següents eixos:

-  Servei permanent de visites guiades per grups en català, castellà o an-
glès.

-  Programa d’activitats per centres educatius “La Ruta amb l’Educació”. 
Aquest inclou, a més de la visita guiada a diferents jaciments de la 
ruta, una activitat combinada de visita a un jaciment més un taller.   
La recentment estrenada “Visita Arqueoastronòmica” que combina la 
visita al poblat des Turassot amb al visita al planetari de l’Observatori 
Astronòmic de Mallorca.

-  Programa gratuït d’activitats amb el Ceip Can Bril de Sencelles i el Ceip 
Nadal Campaner de Costitx gràcies a d’un acord amb l’Ajuntament de 
Sencelles.

-  Programa d’activitats de cap de setmana per al públic en general “Viu 
l’Arqueologia”.

1) Visites escolars i jornades de portes obertes dirigides al públic en ge-
neral durant les campanyes d’excavació arqueològic.

Figura 8. Les visites organitzades en bicicleta compten amb una gran participació.
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Figura 9. Visita comentada al talaiot de Son Fred (Costitx).

 L’oportunitat de rebre grups escolars a la cova del Camp del Bisbe i a es 
Turassot ha estat una experiència molt positiva. El format que hem trobat 
adient per a aquest tipus de visites és la realització d’una xerrada molt 
gràfica on es fa èmfasi en el context històric del jaciment que es visitará i 
en una introducció a la metodologia arqueològica. Una vegada al jaciment, 
poden comprendre millor el que estan veient fomentant, d’aquesta manera, 
una major interacció entre arqueòlegs i arqueòlogues i l’alumnat.

Figura 10.
Escolars a una visita durant  l’exacavació a la cova del Bisbe (Sencelles).
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 Des de la seva posada en marxa la ruta també ha estat present en jor-
nades d’investigació i de  didàctica de l’arqueologia com les Jornades 
d’Arqueologia de les Illes Balears al setembre 2016 o el Curs d’Arqueologia 
i Didàctica organitzat per la UIB l’hivern de 2017. Així mateix va ser con-
vidada com a ponent a la taula rodona de les Jornades d’Arqueologia i 
Turisme, organitzades pels Amics de Closos de Can Gaià, el juny de 2017 
a Portocolom.

 A mode de resum, entre juliol de 2016 i desembre de 2017 més de 1000 
persones han participat en activitats organitzades per la Ruta. D’aquestes, 
més de 500 corresponen a grups escolars. Tot i no tenir dades al respecte, 
la presència (observada de forma habitual per part nostra o a jutjar per les 
trucades o correus electrònics que rebem) de grups de persones visitant la 
Ruta de forma lliure, sobretot en cap de setmana, ens convida a pensar en 
un increment notable de visitants en els darrers dos anys.

 En l’apartat turístic i cultural la Ruta està inserida en l’oferta de rutes i 
itineraris culturals de la Mancomunitat del Pla de Mallorca i aquest 2017 
hem participat en el programa de l’Agència de Turisme Balear i la Man-
comunitat �Un Pla per descobrir”. Igualment ha estat present en els actes 
emmarcats en la Diada de Mallorca promoguda pel Consell Insular de Ma-
llorca.

RECUPERACIÓ I ADEQUACIÓ DELS ENTORNS

 La recuperació dels entorns dels jaciments és també un focus important 
de les nostres actuacions. Tenint en compte que ens trobem en un medi 
rural, alguns dels jaciments es trobaven afectats per circumstàncies rela-
cionades amb el desús dels terrenys. Els ajuntaments s’han fet càrrec del 
manteniment dels jaciments amb ajuda puntual de la Brigada de Patrimoni 
del Consell Insular.

 En el cas de la cova del Camp del Bisbe, la finca es va veure afectada per 
l’ampliació de la carretera que hi passa pel costat i per la rotonda que mena 
cap a Costitx i Inca. El marge que la delimitava va ser completament des-
truït i, degut al seu desús, es va anar convertint en un abocador incontrolat.
 
 L’any 2015, una vegada la finca ja estava neta de residus, es decidí posar 
en marxa un projecte pilot en coordinació amb l’associació Més que Pedra. 
Aquesta associació, dedicada al foment de la pedra en sec i a la recupera-
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ció d’aquest patrimoni tan singular a les illes, està integrada per margers i 
persones d’altres professions afins a la pedra des de diferents perspectives, 
com ara la geologia, l’arquitectura o l’arqueologia.

 Gràcies al suport de l’Ajuntament de Sencelles, es van realitzant pe-
riòdicament  tallers de pedra en sec en diferents formats, el darrer el mes 
de maig de 2017, que han permès recuperar ja bona part de la paret mit-
gera que delimita la finca, així com de dues casetes abandonades. D’altra 
banda,l’equip d’excavació de la Civa ha incorporat un marger que, sota 
supervisió arqueològica s’ha encarregat  del tancament murat de les sales 
no intervingudes, el cegament amb pedra d’espais potencialment perillosos 
per als visitants, o el folrat en sec de talls estratigràfics a l’exterior.

Figura 11.  Primer curs de Més que Pedra a la cova del Camp del Bisbe, l’any 2014.
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CONCLUSIONS

 La Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx està integrada per un total de sis 
jaciments visitables, en tres dels quals ja s’hi havien realitzat intervencions 
arqueològiques (talaies de Can Xim-Cas Canar i Son Fred a Sencelles, i 
Son Corró a Costitx). La seva posada en funcionament, a més, ha estat un 
revulsiu per a l’inici de dos projectes quinquennals a la cova del Camp del 
Bisbe (Sencelles) i al poblat des Turassot (Costitx).

 Aquestes noves intervencions, a més, són conseqüència de les premisses 
bàsiques de la Ruta descansa: els jaciments que la integren han de ser eina 
de transmissió del coneixement històric i, per altra banda, la divulgació del 
coneixement és part intrínseca de la recerca. Per tant, considerem que és el 
propi equip de recerca els que tenim la responsabilitat d’afrontar els plans 
de dinamització i divulgació arqueològica de la Ruta.
 Així, les noves excavacions han permès aprofundir en el coneixement 
del període naviforme al Pla de Mallorca, fins ara desconegut. A mesura 
que les investigacions han anat avançant, el discurs s’ha anat enriquint i, 
fins i tot, han obligat a la renovació d’alguns panells explicatius tan sols 
tres anys després de la seva col·locació. Per a nosaltres aquest és un bon 
indicador de què la Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx és una ruta viva.

 Compta amb un pla de divulgació estable en ple desenvolupament i ja 
disposa d’unes infraestructures mínimes que permeten a l’usuari informar-
se i guiar-e al llarg del seu recorregut. Gràcies a això la Ruta incrementa 
els seus visitants cada any, dada que posa de manifest l’interès creixent que 
genera.. 

 No podem deixar de subratllar l’esforç pressupostari i de mitjans dels 
dos consistoris, més si tenim en compte que es tracta de municipis petits 
i amb recursos molt limitats. La seva aposta per la valorització del llegat 
públic arqueològic és clara. Tot i així, per a un manteniment òptim dels 
jaciments arqueològics es necessita un impuls addicional.

 Les perspectives de futur son bones i passen per seguir incrementant el 
públic que ens visita, sobretot, el que arriba a través dels nostres programes 
d’activitats i aconseguir un bon manteniment dels jaciments alhora que se-
guim millorant les infraestructures. Igualments és el nostre desig seguir 
creant sinergies amb altres col·lectius que, per la seva afinitat en la recu-
peració del patrimoni o en la divulgació històrica i científica , reverteixen 
positivament en el projecte.
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EL CEMENTERI DE SENCELLES

Els antecedents. Enterraments en el mateix poble

 La mort és aquell concepte inamovible que tanca les portes del temps i 
n’obri unes altres a l’eternitat. Fins ben entrat el segle XIX la convivència 
i el �diàleg” entre vius i morts no oferia cap mena de dificultat i, fins i tot, 
constituïa una part significativa del discurs social. Avui en dia, a nosaltres 
els mortals, ens pot resultar difícil la comprensió de certes pràctiques fu-
neràries que es mantingueren durant segles. Volem introduir aquesta comu-
nicació amb les premisses que el mateix centre del nostre poble de Sence-
lles fou, fins a 1821, el lloc habitual d’enterrament. Durant l’Edat Mitjana 
els sepelis s’efectuaven ad sanctos o, el que és el mateix, el més aproximat 
possible a les tombes dels sants o de les seves relíquies, en un espai sagrat 
que comprenia les esglésies i les seves immediacions. Hom precisava, amb 
el seu testament, quin era el lloc que elegia segons l’estàtus i les devocions 
personals com a darrera morada. Els emplaçaments més cercats i cotitzats 
eren els més acostats als altars on s’hi celebrava el sacrifici de la missa i, 
per tant, on s’hi guarden les relíquies del sants.1 Els autors religiosos no 
vacil·laven en mantenir aquestes creences. El jesuïta Pare Porée, un cèle-
bre educador durant el regnat de Lluis XIV, ens informa que “les persones 
s’imaginaven que les seves ànimes ocuparien un espai més important en les 
pregàries i els sacrificis, quan més a prop estiguessin els seus cossos dels 
altars i dels sacerdots. Així, el seu zel per ésser introduïts en els temples i, 
encara més, a la zona del presbiteri o santuari, persuadits que les oracions 
actuaven damunt ells amb major eficàcia i a raó de la distància”.2 

 És prou coneguda la realitat que la nostra plaça de la Vila i l’església par-guda la realitat que la nostra plaça de la Vila i l’església par-
roquial foren, fins ben entrat el segle XIX, els llocs habituals on eren dipo-
sitats els cossos sense vida dels nostres avantpassats. Ens consta, per diver-
sos documents, de l’existència dels vasos o túmuls dels Armengols (1498), 
dels Fonollars (1513), els Arroms (1525), els Verds de Binifarrí (1530), els 

1 Els altars, segons els cànons de l’Església Catòlica, han de tenir una ara on s’hi guarden les 
relíquies d’algun nombre determinat de sants. Aquest és un dels requisits per poder consagrar 
un altar. 

2 Citat per Ariès, Philippe, Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta 
nuestros días. 
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Ferraguts (1540), els Ramis de Ayreflor (1540), els Moreys (1560),3 etc. 
Tots ells eren llinatges que pertanyien als principals propietaris de les terres 
del terme o el que seria el mateix, la petita “noblesa” local.   

 La concessió dels sepulcres, a l’interior del temple, molt sovint era com 
una  mena de privilegi cedit com a contraprestació de deixes importants 
a l’Església. En aquest sentit és interessant el testament de Rafel Ramis 
de Cas Canar (1486) el qual llegà en obra pia, 100 sous per a l’obra de 
l’església de Sencelles, 12 a la de Costitx i 20 lliures a la fàbrica de la Seu. 
Així es pogué construir la pròpia sepultura a Sencelles. 4 Un altre cas que 
també ens interessa és el de la noble família Morey, destacats benefactors 
de la capella i de la devoció a santa Àgueda. Els seus membres fundaren 
casa a Sencelles en el segle XV i amb el temps va arribar a ser la més nota-
ble d’aquí. Si morien a Ciutat eren enterrats a la capella del Corpus Christi 
de la Catedral de Mallorca, on encara s’hi conserva la tomba, i si morien a 
la nostra vila, al túmul familiar de la capella de la Patrona, que a partir de 
1556 trobam marcat amb l’escut d’armes d’aquesta casa. 

3 Rosselló Vaquer, Ramon / Vaquer Bennàsar, Onofre.
 Història de Sencelles i Costitx 1229-1600. Mallorca, 1993. Pàgs. 148-149. 

4 Rosselló Vaquer, Ramon / Vaquer Bennàsar, Onofre.
 Història de Sencelles i Costitx 1229-1600. Mallorca, 1993. Pàg. 148.
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 Per la documentació que hem pogut consultar ens podem fer una idea de 
com seria el cementeri urbà de Sencelles. A la Biblioteca Vivot de Palma 
s’hi guarda un plànol de la zona de la plaça del poble, que data de principis 
del segle XVIII5 i on s’hi veu perfectament la seva situació. El cementeri 
estava en lloc sagrat, adossat a la façana lateral de l’església i confrontant 
amb la rectoria i el Camí d’ Inca, que és l’actual carrer de l’Església. Els 
dos llocs, església i cementeri, es comunicaven amb un portal que, tot i 
que ha estat reformat, és probable que sigui el mateix que hi ha ara. En el 
dibuix apareix amb el nom de Cementeri vell i això respon a què en el segle 
XVII s’amplià cap a la part que avui està ocupada pel cor, el campanar i la 
vicaria. En aquesta zona, actualment encara, hi tenim localitzat el topònim 
Es Fossaret. Segurament, progressivament, el cementeri nou o fossaret 
va anar suplint el cementeri vell i, aquest, cedint el seu terreny al qual es 
convertí en l’espai comú dels vivents o Plaça de la Vila. Ambdós llocs es 
separaven per una paret o tàpia, amb portal rodó i coronat per una creu, que 
tenim documentat i també veiem en el plànol.

 El document més antic que coneixem del cementeri, el recull Josep Ra-
mis de Ayreflor y Sureda en les seves transcripcions publicades al Butlletí 
de la Societat Arqueològica Lul·liana. Data del mes de novembre de 1403 
i fa referència al tancament del cementeri: “Estant tot lo consell foren ajus-
tats en la esgleya per convocar lo dit consell, e fo determinat per tot lo dit 
consell concordantment, acceptat dos discordans, que lo front de la paret 
del portal del fosar fos tornat atras fins prop lo carrer dels Mis, e que lo 
portal del fosar fos mudat en la part deves casa den Roses e fos fet ab drases 
per forma que bestiar no pogues estrar en lo fosar, com estant lo portal a 
hon are es tot jorn publicament de palesa entrant de tota ley de bestiar en 
lo dit fosar e feyan dins lo dit fosar pitzatats alegures o fos cosa de fort mal 
acempli”. 

 L’any 1568 mossèn Llorenç Foncilles, rector de Sineu, com a delegat 
del Bisbe Diego de Arnedo feu la Visita Pastoral a Sencelles i visitant el 
cementeri ordenà que no es pogués enterrar més a prop de dues passes del 
camí que du a l’església, i que es fes una paret de 3 o 4 pams d’alt, perquè 
quan plou no pugui caure terra dins el camí.6     

5  P. de Montaner el publica a “La pobreza estamental en el brazo noble mallorquín: el ejemplo 
de los Morey”, dins Memòria de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, núm. 5. 
Palma, 1993. P. 49.

6 Pérez Martínez, Lorenzo, Las Visitas Pastorales de don Diego de Arnedo a la Diócesis de 
Mallorca (1562-1572). Palma de Mallorca, 1963-1969. P. 423.
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 L’any 1628 a la paret hi havia un portal amb una porta que no es tancava. 
El Bisbe Baltasar de Borja ordenà “per quant la porta nos pot ben tancar 
per no haver hi clau, ordena y mana que se fassa una clau per la porta de dit 
fossar”. Llavors el mateix prelat feu col·locar una creu “per davant lo por-
tal” que indiqués que aquell era un lloc sagrat “y altre almitg del fossar”. 
Després, referint-se als enterraments a l’interior de l’església indica que 
aquests provocaven deteriorament a la construcció i fa un intent de contro-
lar i limitar l’obertura de noves fosses. A les Ordinations per lo Rector y 
Comú de Sancelles fa anotar que “per quant lo enterrarse los diffunts dins 
de la Isglesia Parrochial, es causa que se gasta lo Paviment de dita Isglesia, 
Ordena y mana sa Sria. Ilma. Que ninguna persona puga ser enterrada dins 
de dita Isglesia, que no tinga Vas fabricat en aquella en pena de sinch lliures 
pagadores per lo Rector, ó Vicari de dita Vila”.7

 Pel que es veu els problemes més grans que es presentaven en el ce-
menteri exterior de l’església majoritàriament eren en el tancament. L’any 
1673 el bisbe Bernat Cotoner ratifica tot allò que el seu antecessor de Borja 
havia apuntat: “Item ordenam y manam que dins de tres dies en pena de 3 
ll. se repar la paret del Sementeri a la part qui mira el camp demenera que 
no puguen entrar per dita part algu y se pos una Creu nova en aquell sobre 
lo peu de pedra que ja esta en ell, y se adobe la tancadura y estigue sempre 
tancat”.

  Llavors llegim una nota que ens diu que l’escolà era l’encarregat de con-
servar el lloc tancat i en l’ordre que manava el bisbe. En cas que s’incomplís 
seria imposada una sanció de “5 sous pagadors per lo escola sempre que es 
trobara ubert no sigui menester per alguna funsio”. I després s’hi afegeixen 
altres notes que ens fan veure que en el lloc hi havia un abandonament con-
siderable: “se lleven las erbas y altres malesas que son en dit Sementeri... y 
se recullen totas les (...) i osos de difunts que estan descuberts”. 8

 En la Visita de 1686 el Bisbe Pedro de Alagon torna a insistir en la ne-
tedat: “se ha visitat lo Simeteri y ha menat arrencar los arbres y erbes de 

7 Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parroql. de Sensellas.
Visita pastoral del bisbe Baltasar de Borja, 1628.

8 Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parroql. de Sensellas.
Visita pastoral del bisbe Bernat Cotoner, 1673. 
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ell”.9 En canvi l’any 1691 el mateix prelat:  “ha visitat lo Simenteri y se 
ha trobat desent”.10 És important anotar que el cementeri era un lloc clau 
en el desenvolupament del ritual de les visites pastorals. Just quan el bisbe 
arribava al poble era rebut per les autoritats civils i religioses i començaven 
un seguit de cerimònies per introduir la visita que no descuidaven el sufragi 
pels difunts. Com a mostra d’aquesta realitat les primeres paraules de les 
cròniques que després quedaven consignades en els llibres de visites. A tall 
d’exemple copiam aquestes: “A los diez y seis días del mes de Abril del 
año de mil setecientos cincuenta y dos, constituido personalmente el Ilmo. 
y Rvdmo. Sr. Dn. Lorenzo Despuig y Cotoner por la gracia de Dios y de 
la Sta. Sede Appca. Obispo de esta Diócesis, del Consejo de S.M.  Prelado 
Doméstico y Asistente al Solio Pontificio, en la presente Villa de Sancellas 
al tiempo de su General Visita á efecto de visitar la Iglesia Parroquial, co-
munidad, clérigos, y otros lugares píos de la expresada villa; fue el referido 
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Recibido en el patio de la Casa Rectoral donde habien-
do adorado la Cruz, pasó a la Iglesia Parroquial baxo de dosel, cantando 
los clérigos, y después del ingreso hecha en primer lugar la Aspersion del 
Agua bendita sobre si, y el Pueblo, se conferió al Altar mayor, y dada la 
bendición hizo Absoluciones por los difuntos, assi en dha. Iglesia, como en 
el cementerio…”11 

 Fins ben entrat el segle XX, el trespol de l’església parroquial de Sen-
celles estava totalment pavimentat de lloses sepulcrals. L’any 1919, dins 
un projecte de reforma de l’edifici, foren buidats i eliminats la majoria de 
nínxols subterranis. Després de llevar els compartiments laterals que els 
separaven i d’anivellar tot el subsòl, es va enrajolar de bell nou amb rajo-
les hidràuliques fabricades a Santa Maria del Camí, les que encara ara hi 
ha. D’aquella malaurada obra tan sols es salvaren algunes poques làpides. 
Moltes altres foren retirades darrere els retaules majors, de la Mare de Déu 
de Lourdes i de Sant Martí i després, l’any 1955, aprofitades per trosse-
jar i fer l’empedrat de l’esplanada del monument a Sor Francinaina o el 
que sempre s’havia anomenat Es Sagrat o Es Lloc Sagrat. Amb molta de 

9 Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parroql. de Sensellas.                           
Visita pastoral del bisbe Pedro de Alagon, 1686.

10 Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parroql. de Sensellas.                       
Visita pastoral del bisbe Pedro de Alagon, 1691. 

11 Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parroql. de Sensellas.                        
Visita pastoral del bisbe Llorenç Despuig, 1752.
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paciència, és possible trobar-hi encara restes d’inscripcions en algunes de 
les pedres d’aquesta zona. Curiosament això és habitual a altres llocs. Per 
exemple dins el nostre mateix terme de Sencelles, a l’escalonada del portal 
major de l’església de Sant Cristòfol de Biniali hi trobem, també, clars 
indicis d’una realitat semblant.   
      
 Després d’aquella malurada intervenció tan sols han quedat unes poques 
tombes. Veiem quines són. En el portal de la sagristia, la de mossèn Antoni 
Estela:

Sª (sepultura) DEL REVEREND
ANTONI ESTELA 

PREVERA BENEFE
CIAT I VICARI EN

ESTA PARROQUIAL
IGLESIA DE SANCE

LLAS MORI DIA VINT
Y CUATRE DEL MES 
DE MAIG DE 1811 DE
EDAD DE SETANTA
UN ANY SET MESOS

Y VINT DIAS Y
DE VICARI 46 ANYS

RIP AMEN

A la capella de Santa Àgueda la de mossèn Joan Cirer, rector:

SEPULTURA DEL RT. (reverent) DR. (doctor) JUAN CIRER
PVRE. (prevere) RECTOR OLIM

DESTA PARROC. MORI AL PR. (present) ANY 1738
DE EDAT DE 71 ANYS 

A la capella del Sant Crist de les Ànimes hi trobem la d’un altre prevere, 
mossèn Bartomeu Aloy:

SEPULTURA DEL
RT. BATHOMEU

ALOY PRE. Y BENE
FICIAT EN ESTA
PARROQUIA DE
SENSELLAS MO
RI ALS 16 AGOST

DE 1791 DE E
DAD D 82 ANYS.
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 La capella de la Mare de Déu del Carme, primitivament dedicada a sant 
Miquel, des de l’any 1701 està sota el patronat de la noble família Ramis de 
Ayreflor. De llavors ençà hi tingueren sepultura Miquel Ramis de Ayreflor 
i Ferrer de Sant Jordi, i els seus descendents. Fins a 1959 es conservà el 
primitiu vas sepulcral amb una llosa semblant a les que encara conservem a 
les altres capelles i situat als peus de l’altar. En aquesta data, per iniciativa 
de la mateixa família, es construí la tomba que trobem en el mur lateral i 
que quedà adornada amb la bella làpida historiada que hom pot veure.

En el portal major o Portal de les Dones, hi ha la tomba de Binifuell:

SEPULTURA 
DE ANTONI

ARROM DE BINI
FOVELL Y ALS SEUS

17-3

A la capella de Sant Joan hi trobem dues sepultures col·locades en el ma-
teix any:

SEPULTURA DEL RD.
MICHEL AMANGUAL

PVRE. DE BARTH. SON 
NEBOT Y DELS SEUS

1794
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SEPULTURA DE
BARTHOMEU LLA
BRES DE JORNE
TS Y DELS SEUS

1794

 Sota l’altar de la capella de Sant Antoni hi ha la tomba més antiga que 
coneixem, és la del Rector Ballester, prevere natural de Campos que va 
manar la construcció de l’actual temple parroquial de Sencelles. Té la par-
ticularitat de mostrar esculpit en el centre de la llosa un escut heràldic amb 
una ballesta, que són les armes del llinatge Ballester:

SEPULTURA DEL
MT. (molt) RD. (reverend) GABRIEL BALLESTER

RT. (rector) DE SANCELLES
MORI ALS 19 IULIOL 1702

 A la capella de Santa Catalina Thomàs, el sepulcre d’un altre capellà, 
mossèn Miquel Salom. Als peus de la llosa hi veiem un dels símbols més 
corrents de la iconografia funerària i que tothom identifica amb la mort: la 
calavera i les dues tíbies, aquí amb un bonet sacerdotal de tres puntes:

SEPULTURA DL RT. MIQL (Miquel)
SALOM PRE. (prevere) ACULLIT EN

ESTA PARQA. (parròquia) D SAN
SELLAS MESTRA DE

GRAMCA. (gramàtica) D DITA VI
LA MORI DIA 9

8BRE (octubre) D LO ANY 1799

 Al darrere del retaule major s’hi guarda una làpida sepulcral formada per 
dues grosses pedres que ha sobreviscut a la reforma de 1919, a la destrossa 
de lloses de 1955 i a la reforma que sofrí el presbiteri després del Concili 
Vaticà II. Seria important trobar un bon moment per situar-la en algun lloc 
de l’església, més visible i adient. No hem pogut fer lectura completa de la 
llegenda que porta:

SEPULTURA DE EL DR.
EN SAGRADA THEOLOGIA 
SEBASTIA BAUÇA PVRE.

OLIM VICARI DE ESTA
....
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 La conservació d’aquestes 10 sepultures en l’interior de l’església parro-
quial de Sencelles són indici o testimoni d’una època, ja llunyana, en que 
la convivència entre vius i morts, com ja hem anotat al principi d’aquest 
treball, no oferia massa dificultats.

Construcció de cementeris als afores de les poblacions

 Amb el segle XVIII s’introdueix dins la societat europea el corrent 
que hom anomena la Il·lustració. Aquest esdevenia una manera diferent 
d’entendre el món i l’existència, no derivada de la “tradició”, sinó que 
sorgeix amb vocació de donar llum als pobles perquè abandonin defini-
tivament la ignorància, la superstició i totes aquelles idees que no fossin 
racionals. Va afectar  a totes les disciplines i a totes les formes de pensar. 
Així, dins el camp de la sanitat, alguns dels intel·lectuals que abanderaven 
aquell moviment postulaven per una nova concepció dels enterraments i 
dels llocs destinats a aquests afers. Mantenir els cementeris  a dins les es-
glésies o enmig de les poblacions, semblaria a partir d’ara, un costum poc 
recomanable per la manca d’higiene i per la problemàtica que s’accentuava 
en les èpoques, que encara tant sovintejaven, d’epidèmies. 

 Aleshores, tot i que hi havia excepcions, s’acceptava la creença de la teo-
ria miasmàtica que propugnava que el focus de les malalties es trobava en 
els vapors procedents dels cadàvers i malalts que corrompien l’atmosfera i 
causaven dolences a les persones que els inspiraven. Aquella proposta, de 
naturalesa errònia i que va quedar refutada a finals del segle XIX amb la 
introducció del laboratori i la identificació dels primers microorganismes 
causants de malalties, va trobar acollida en les altes esferes polítiques. És 
ben probable que el rei Carles III degué escoltar els arguments que de-
fensava en aquest sentit el seu metge de cambra, Joseph Masdevall. Ell 
va apuntar que l’origen de les malalties estava “en vapores y exalaciones 
corrompidas que de sí despide el ambiente y región que vivimos, si no tam-
bién de las que sí exalan los cuerpos de los enfermos y los cadáveres de los 
muertos”.12 

12  Duran Villa, F.J., Fernández Fernández, C.M., Sánchez García, J.A., �Asilos de la muerte. 
Higiene, sanidad y arquitectura en los cementerios gallegos del siglo XIX”. Dins SEMATA, 
Ciencias Sociais e Humanidades. 2005, vol.17. P. 435-472.
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 Havia arribat el moment en què es començava a estendre, entre les es-
feres més cultes, la idea que els cementeris urbans i eclesiàstics no eren 
uns llocs, precisament, de veneració de pietat i de memòria digna dels 
avantpassats. Ho arribaran a ser, certament més endavant, però de moment 
eren considerats uns focus de contagi que calia desmantellar, sanejar i fer-
ne desaparèixer qualsevol rastre. 

 L’alarma social i, també, política va sorgir a Espanya l’any 1787, quan 
una Reial Ordre emesa, en el mes d’abril, per Carles III establia la necessitat 
del trasllat dels cementeris a fora de les poblacions: “Se harán los cemente-Se harán los cemente-
rios fuera de las Poblaciones siempre que no hubiere dificultad invencible 
o grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados e inmediatos a las 
Parroquias, y distantes de las casas de los vecinos: y se aprovecharán para 
Capillas de los mismos Cementerios las ermitas que existan fuera de los 
Pueblos, como se ha empezado a practicar en alguno con buen suceso”13La 
motivació principal era la d’evitar successos com els ocorreguts sis anys 
abans a la localitat de Pasajes (Guipúzcoa). Allí, a causa d’una epidèmia, 
van morir vuitanta tres persones de les cent vint que hi vivien. La causa 
d’aquella es va atribuir al “fetor intolerable que exhalaba la parroquia de 
aquel pueblo por los muchos cadáveres allí sepultados”.14

 La normativa, malgrat la seva redacció categòrica, plantejava la intro-
ducció gradual dels cementiris i va reconèixer tàcitament les implicacions 
monetàries, socials, religioses, jurídiques i logístiques que la implantació 
d’aquests generaria. En aquest sentit el Rei: “…comenzando por los lu-“…comenzando por los lu-
gares en que haya habido o haya epidemias, o estuvieren más expuestos 
a ellas, siguiendo por los más populosos, y por las parroquias de mayor 
Feligresía en que sean más frecuentes los entierros, y continuando después 
por los demás”. 15

13  Reial Cèdula de Carles III de 3 d’abril de 1787, a: Viñes, Transcripciones españolas Cédu-
la Real Carlos III, Navarra.es.

14  Duran Villa, F.J., Fernández Fernández, C.M., Sánchez García, J.A., �Asilos de la muerte. 
Higiene, sanidad y arquitectura en los cementerios gallegos del siglo XIX”. Dins SEMATA, 
Ciencias Sociais e Humanidades. 2005, vol.17. P. 435-472.

15  Reial Cèdula de Carles III de 3 d’abril de 1787, a: Viñes, Transcripciones españolas Cédu-
la Real Carlos III, Navarra.es.
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 Es va donar inici així de manera oficial, des del punt de vista de la juris-
prudència, a un procés de transformació de les pràctiques funeràries i d’in-
humació a l’interior d’esglésies i convents. Una iniciativa que va seguir un 
llarg i complex camí en el qual es van plantejar diversos entrebancs al llarg 
i ample de l’eclipsat Imperi Espanyol. Entre les múltiples objeccions pre-
sentades per les comunitats davant de la necessitat de sepultar els difunts 
en llocs diferents a les esglésies, es destacaven les que feien referència al 
canvi sobtat en les disposicions reials, sobretot, en la doctrina eclesiàstica i 
l’escatologia cristiana. En el nostre cas en particular, és important ressaltar 
com aquestes variacions no van ser assumides de prim compte en el primer 
moment per les autoritats, ni civils ni eclesiàstiques, d’aquesta illa aïllada 
enmig del Mediterrani. A tot això, qui hi veia més reticències era el propi 
clergat que presumia, d’aquesta manera i més enllà dels discursos al voltant 
del bé comú, la salut pública i la problemàtica de l’acumulació de cadàvers, 
la pèrdua d’importants sumes de diners que fins aleshores havien anat ar-
replegant procedents dels enterraments dins els temples. La historiadora 
argentina, Ana Maria Martínez, il·lustra prou bé aquesta realitat: “Morir era 
un hecho cierto para cualquier vasallo en algún momento de su vida, cobrar 
por ello era una posibilidad no desechable”.16

 A Sencelles la nova normativa va arribar l’any 1798 de la mà del Bisbe 
Bernat Nadal i Crespí. Aquest prelat, simpatitzant dels criteris il·lustrats, 
en una de les ordinacions que va dictar en la seva Visita Pastoral fa apuntar: 
“3º Manda S.I. que, con arreglo a la Rl. Pragmatica Sancion, comunicada 
a todos los Parrocos del Reyno, y segun exige la salud publica y el estado 
de la presente Iglesia, se haga en esta Feligresia y en parage propio, un ce-
menterio, en donde, despues de bendecido, se entierren todos los difuntos; 
y en el qual tendran sepultura propia los que la tienen ya en esta Iglesia, y 
la concederá el Revdo. Rector sin perjuicio de sus Drchos. Parroquiales á 
los que con justo motivo se la pidieron”.17

 “Segun exige la salud publica y el estado de la presente Iglesia”, les 
paraules dictades pel bisbe ens apunten que l’estat en què es trobava la 
nostra església parroquial de Sencelles no era de la solidesa que es podia 

16  Bernal Botero, Diego A., La Real Cédula de Carlos III y la construcción de los primeros 
cementerios en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada (1786-1808). Medellín, 2013.

17  Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parroql. de Sensellas.                     
Visita pastoral del bisbe Bernat Nadal i Crespí, 1798.



368 

esperar i, això en bona part, s’atribuïa a les moltes sepultures que hi ha-
via. Coneixem un episodi significatiu en aquest sentit. Per aquell entorn, 
mossèn Joan Beltran, prevere acollit a la parròquia de Sencelles, s’havia 
dirigit al bisbat per demanar llicència per obrir una sepultura dins el temple 
per ell i els seus. El rector de Sencelles, mossèn Gabriel Bestard, conegut 
per haver donat proves d’absoluta rectitud i franquesa total, va emetre un 
informe desfavorable. “No se concede, pues: 1º la iglesia esta “rota” y sufre 
en sus cimientos; 2º los sepulcros están �llenos de cadáveres”; 3º sería un 
mal ejemplo; y 4º se retrasaría la construcción del nuevo cementerio, tan 
necesario y “tan recomendado por Su Magestad y prevenido por V.S. Ilma. 
en su santa visita de Sensellas”.18  

 Creiem que la primera raó del Rector Bestard no devia ser exagerada, ja 
que el Bisbe Nadal en les mateixes ordinacions va dictar: “4º S.I. ha visto, 
con admiracion, el abandono de la fabrica de esta Igla., la qual no tardará 
en amenazar inminente ruina si no se trata de acudir, sin perdida de tiempo, 
a su remedio.” I, seguidament dóna una consigna: “Por tanto manda que el 
Revdo. Rector guardando la mayor harmonia con los Magníficos Capitula-
res de este Ayuntamiento, les excite á que emprendan con fervor y eficacia 
las obras necesarias para reparar dicha fabrica, saliendo con frecuencia, a 
pedir limosnas para ello, como de orden del Supremo Consejo está manda-
do a las Justicias de los Pueblos; y quiere S.I. que les acompañe el Revdo.  
 Rector y que aplique al mismo fin y efecto todas las ofertas que pueda, y 
que se valga de los demas medios que juzgase convenientes”.19 

 A Sencelles, ben igual que a la resta de poblacions de Mallorca, feren 
cas omís d’aquelles disposicions. Són testimonis d’aquesta realitat les se- Són testimonis d’aquesta realitat les se-n testimonis d’aquesta realitat les se-
pultures abans apuntades de mossèn Miquel Salom, a la capella de Santa 
Caterina, i la del vicari Antoni Estela, als peus del portal de la sagristia. 

Arriba l’hora de construir el cementeri rural de Sencelles

 Carles III va morir a pocs mesos de la seva actuació, el 14 de desembre 
de 1788. Deixà com a herència la seva Reial Cèdula i un discurs construït, 

18  Colombás Llull, Benito, Francisca Ana Cirer. Una vida evangélica. Palma de Mallorca, 
1971. P. 73-74.

19  Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parroql. de Sensellas. Visita 
pastoral del bisbe Bernat Nadal i Crespí, 1798.
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debatut i àmpliament fonamentat al llum de la Il·lustració. Els encarregats 
de dur a terme els seus designis van haver de ser uns altres, mentre el seu 
cos esperava aconseguir la ‘resurrecció dels morts’ sota el sòl de la Cripta 
Reial del Monestir de l’Escorial.  

 Passaren alguns anys i amb la mateixa normalitat de sempre a Sencelles, 
i per tot, seguiren enterrant a dins l’església parroquial, el cementeri veïnat 
i a les sufragànies de Costitx i Biniali. L’any 1804 Carles IV havia dictat 
una disposició que es basava amb la del seu pare. Al nostre poble hi arribà 
dins un sobre dirigit al “Sr. Bayle Real de la Villa de Sansellas” i remés 
pel governador Joan de Villalonga. El document signat dia 26 de setem-
bre incloïa fins a set punts i, sense pena ni glòria, fou dipositat a l’arxiu. 
Llavors es torna a replantejar el tema i es comença a debatre la necessitat 
de la construcció del cementeri rural. Dia 31 de desembre de 1813 els re-
gidors de l’Ajuntament posen damunt la taula l’edicte que els havia enviat 
el Governador Guillem de Montis, en data de dia 4 del mateix mes i any. 
El document obligava a la corporació a complir taxativament “la leyes de 
nuestros códigos que prohiben los enterramientos dentro de poblado, baxo 
ningun pretexto: preveniéndoles de que cualquiera autoridad sin distincion 
de clase que intentare entorpecer la execucion de esta tan urgente y salu-
dable disposición, será personalmente responsable, y se hará efectiva su 
resposabilidad conforme á la Constitucion y á la ley de 11 de noviembre de 
1811”. Llavors s’imposa un termini per executar-lo: “las córtes han señala-
do el preciso término de un mes para que puedan tomarse las disposiciones 
necesarias á preparar los cementerios provisionales fuera de poblado y en 
parages ventilados, mientras se construyen los permanentes, con arreglo á 
las leyes recopiladas”.20  

 Davant aquell atropell, els regidors prenen la determinació d’adquirir un 
quartó de terra propietat de Nadal Ramis i Jerònima Torrens, situat en el 
camí que de Son Ganyada va a Son Mut. No ens consta que el nou cemen-
teri rural fos beneït ni que tan sols s’hi enterràs mai cap cadàver de ningú. 
La cosa anava seriosament i Montis es mostrava implacable, dia 12 de març 
de 1814 envia una nova missiva a l’Ajuntament de Sencelles que no deixa 
de ser curiosa pels termes autoritaris en què s’expressa:

20  Arxiu Històric de Sencelles. Doc. 328/1. Normativa per a enterraments i construcció de 
cementeris. 1804-1814.
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 “Con mucho desagrado y sentimiento ha llegado á mi noticia que algunos 
ayuntamientos de esta isla, olvidados de su deber no dan á las órdenes del 
supremo gobierno y á las mias el exacto y pronto cumplimiento que se 
les encarga y es debido. Entre otras me consta que algunos miran con la 
mayor indiferencia la de cementerios fuera de poblados, y que baxo varios 
frívolos pretextos han supendido unos la obra empezada, otros ni siquiera 
la han principiado, y muchos no han remitido el testimonio de que trata mi 
circular de 17 de enero. Como encargado de hacerlas cumplir puntualmen-
te, no perdonaré medio alguno para averiguar quienes sean los ayuntami-
entos que hayan procedido así, y el mas riguroso escarmiento castigará á 
los culpables, y pondrá freno á los que con el mal exemplo hayan podido 
contaminarse. Así, pues, si por casualidad fuese V. alguno de los morosos 
ó tibios en activar el cumplimiento de dichas órdenes, apresurese V. en 
enmendar su grave falta, pues el castigo no tardaré sino el tiempo necesario 
para cerciorarme de su culpa...”21  
   
 El retard o el que alguns podrien classificar �inobediència” es va perllon-
gar fins a 1821. Durant el Trienni Constitucional (1820-1823) el tema es 
torna a posar a damunt la taula i ja en caràcter definitiu. Quedà constituïda 
la Junta Superior de Sanitat del Regne que tenia per objectiu, entre altres, 
aconseguir la construcció definitiva dels cementeris rurals. El detonant, 
a Mallorca, fou la Pesta Bubònica que sacsava el nord-est de l’illa. Cal 
apuntar que just a Son Servera, entre maig i agost, de 1684 habitants que 
hi havia en aquell poble en van haver d’enterrar 1040. A Sencelles les con-
seqüències foren minses però no irrellevants. Aquí hi moriren, a causa de 
l’epidèmia, cinc infants i un adult. 

 Les autoritats civils i religioses posaren fil a l’agulla dins un corrent ge-
neral, aquest cop, d’obediència. La Parròquia va adquirir un tros de terreny 
del que havia estat l’Hort dels Frares, una antiga propietat que l’any 1652 
Joana Nebot, vídua de Pere Desmàs, havia deixat als monjos de la Cartoixa 
de Jesús Natzarè de Valldemossa. La situació era avinent, no lluny del camí 
que uneix Inca i Algaida passant per Sencelles, en un lloc retirat, fora veïns 
i ben ventilat. Per situar-nos, el nucli primitiu del nostre cementeri el tro-
bem a la parcel·la de baix de tot, on s’hi accedia, únicament, per un camí 
que transcorria per l’actual zona d’aparcament davant el tanatori munici-
pal. La benedicció del nou cementeri es va celebrar el mes d’agost de 1820:

21  Arxiu Històric de Sencelles. Doc. 328/1. Normativa per a enterraments i construcció de 
cementeris. 1804-1814.
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“Dia 29 de agosto se hizo la Bendición del Sementerio Rural mandado 
construir por la Junta Superior de Sanidad de este Reyno; cuya bendición 
se celebró en esta forma, Rvdo. Rector vestido con capa pluvial y acompa-
ñado del clero, y Cruz con prosesion, rezando a medio tono las Letanias de 
los Santos: desde la Iglesia hasta el paraje señalado; y bendecido regresó la 
misma prosesion siguiendo con el mismo orden”...22 

 Les paraules del prevere que tingué cura de registrar la crònica de la 
benedicció sembla que vulguin transmetre, sí no una mena de desacord en 
la construcció, sí una certa indiferència o intenció de restar importància 
o credibilitat als ordres superiors: “Con la advertencia pero, que si bien 
es verdad se mandó fabricar dicho sementerio por el Gobierno superior, 
por razon de qe en Arta y Son Servera de Arta, y Cap de Pera se estaba 
padeciendo una grande y terrible epidemia: es constante pero qe en esta de 
Sancellas se goza de una perfecta y general salut, de modo qe en todo este 
tiempo qe duró dicha epidemia no murieron mas que sinco parvulos, y un 
adulto, los quales fueron sepultados en dicho sementerio”.23 

 Segons el mateix document “el primer cadaver que fue sepultado en di-
cho sementerio fue un muchacho de Biniali y el ultimo que se enterró y 
entro en la Iglesia antes de llevarlos y sepultarlos en el sementerio fué 
Catalina Florit, hija de Gabriel Dia 20 setiembre de 1820”.    

22  Libro de memorias de algunas cosas ocurridas y pertenecientes a esta parroquia de San-
sellas. Arxiu Històric Diocesà de Mallorca. Document sense foliar.

23  Libro de memorias de algunas cosas ocurridas y pertenecientes a esta parroquia de San-
sellas. Arxiu Històric Diocesà de Mallorca. Document sense foliar.
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 El primitiu cementeri urbà de Sencelles va subsistir uns anys, fins a l’any 
1845: “En el mes de Maig de lo any 1845 comensaren a desfer el lloch 
sagrat ahont trobaren molts de cadavers. Aquest lloch estava devant el por-
tal de la Iglesia que mira a se plase, y venia a nivell del dit portal. En es 
peu des campanar estava una escala per pujar demunt el lloch sagrat, y 
des campenar a se Plase una paret, y consistia el lloch sagrat de devant el 
portal de se Rectoria a dita paret”.24 Aquest document  es força important 
ja que ens ofereix dades interessants de la forma en què estava construït el 
fossar, damunt un replà elevat, i la part de la plaça que ocupava. Un altre 
document signat en els mateixos dies pel rector Joan Molinas ens dóna més 
pistes: “En 1845, siendo Alcalde de esta Villa Dn. Juan Ramis y Mulet, a. 
Romeñá, el Ayuntamiento de la misma costeó el desmoronamiento de un 
terraplen que ocupaba desde el muro de la Iglesia hasta el estribo de recho 
de la escalinata de la Casa Rectoral señalado con una cruz labrada entre la 
pared de la Iglesia y la torre del campanario; en cuyo angulo hay una terce-
ra cruz labrada tambien sobre otra pilar sentado a unos tres palmos bajo el 
piso de la plaza; lo que noto de este modo para que en caso necesario pueda 
averiguarse con exactitud la estension del terreno que contenia un antiguo 
cementerio conocido por el nombre de lugar sagrado”.25

Diverses ampliacions que formaren el cementeri que coneixem

 Successives ampliacions d’aquell nucli primitiu beneït a fora vila l’any 
1820, han format el que ara és el nostre cementeri de Sencelles. El punt de 
partida de l’engrandiment fou una ordre de 1883 que es feu arribar als mu-
nicipis de més 600 habitants perquè ampliessin els seus cementeris. A Sen-
celles la idea fou molt ben rebuda ja que el terreny del cementeri vell era 
reduït i tot el sol, poc a poc, s’havia anat ocupant per enterraments. A més 
hi havia una assignatura pendent: la construcció d’un oratori públic. Amb 
la sortida dels cementeris a fora vila, per res, es pretenia descristianitzar el 
fet de la mort, ja hem vist que altres eren les pretensions. En tot moment es 
respectava el costum i la intenció dels fidels de seguir-se enterrant a l’en-
torn d’una església. A la Reial Ordre de 1787 s’hi llegeix que s’aprofitin 

24  Paper solt trobat dins el Llibre de la Confraria del Nom de Jesús 1707-1820, de l’Arxiu 
Parroquial de Sencelles, dipositat a l’Arxiu Diocesà de Mallorca.

25  Arxiu Diocesà de Mallorca, Libro de Memorias y breve noticia de las cosas mas notables 
relativas á esta Iglesia parroquial desde el 29 de julio de 1843 en que fui nombrado Ecónomo 
de la misma. Sense foliar.
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per capelles d’aquells establiments les ermites que hi pugui haver a fora 
de les poblacions. Que si no existeixen aquestes en algun terme, que es 
construeixin de nova planta en el terreny elegit com a cementeri, procurant 
que s’eviti en tot moment que aquelles obres puguin endarrerir l’objectiu 
principal. O “donde no se tenga por oportuno establecerlas, bastarà por 
ahora que cercandose hasta la altura conveniente los cementerios se colo-
que una Cruz enmedio de ellos”, mantenint amb aquesta senya el caràcter i 
la naturalesa sagrada d’aquest lloc. Aquesta darrera fou l’única alternativa 
que tingué el primitiu nucli del cementeri rural de Sencelles. 

 Dia 18 de novembre de 1899 la Parròquia de Sant Pere, representada 
aleshores pel qui era rector mossèn Miquel Arbona i Mayol, va comprar 
a Joan Ramis i Horrach un nou terreny, anomenat Son Llabià, d’un quartó 
i cinquanta quatre destres de superfície. Just després fou beneït i hi co-
mençaren els enterraments. Però les possibilitats que oferia el lloc eren 
majors i es plantejà un projecte molt més ambiciós. La parcel·la nova podia 
convertir-se en un cementeri de nova planta, amb una mena d’urbanisme 
més definit per vies i avingudes amples, amb l’estètica romàntica pròpia 
de l’època decimonònica i que, en part, donàs l’esquena al cementeri vell. 
Aquest, molt més funest i totalment desproveït del bon gust que començava 
a surar.      

 L’any 1905 hi hagué un canvi important a la rectoria de Sencelles. Dia 
22 d’abril havia mort el rector mossèn Miquel Barceló i Ramis, i set dies 
després el Bisbe Pere Joan Campins “ha nombrat Economo de aquesta igle-
sia de Sansellas, al Reverend D. Jaume Martorell y Cánaves, natural de 
Caimari y Vicari actual de Fornalux, filial de Solle”.26 Aquest prevere fou 
un home enèrgic i amb moltes iniciatives, en el camp espiritual i material, 
tot organitzant un bon nombre d’entitats on s’hi fomentava la pietat religio-
sa i promovia importants obres que dignifiquessin els llocs de culte. Dins 
aquesta línia ideà tot un projecte per embellir el nostre cementeri. Confià el 
disseny a mossèn Antoni Mª Alcover, vicari general de la Diòcesis, que era 
hàbil en arquitectura:

 �Dia 3 de agost de 1905, va arribà es Vicari General D. Antoni Mª Al-
cover per fe es projecta des nou sementeri. Dia 11 torná altre vegada amb 
el matex objecte y además per estudiá se fonética de sa llengua catalana 

26  Arxiu família Morell-Molinas, notes de Sebastià Molinas i Amengual. Documents sense 
foliar.
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en aquesta Villa, Pina, Llorito, Costitg y Biniali acompañantlo D. Sebastiá 
Molinas regresant a Palma el dia 13 seguient en cuyo dia va ploure y feu 
molts de llamps y trons. Aminjan setembre se comensen ses obres des nou 
cementeri”.27

 I dos anys després arribà la data de la benedicció del cementeri nou o 
“cementeri eclesiàstic”, com apareix a alguns documents:

 “Dia 7 de juriol de 1907, bendició del nou cementeri que per delegació 
del sr. Bisbe va fé Don Bartomeu Molinas, beneficiat del Concordat de la 
S.I. Catedral Basílica de Mallorca, a sa afecte a les 6 des capvespre va sortí 
de la iglesia tot es clero en creu alzada fent de preste el dit sr. Molinas y 
com a ministres D. Toni Gamundi y D. Toni Llabrés. S’Ajuntament presidit 
per el sr. Alcalde D. Masiá Figuerola, el jutge municipal y una multitud de 
gent, cantant durant es camí la Corona de la Purísime. Arribats allí se pro-
sedí a sa bendisió”.28

 Entre els dos cementeris hi ha un desnivell considerable i així, un era 
totalment independent de l’altre. Per arribar al vell calia sortir del nou. A 
ambdós s’hi accedia pels portals oberts, encara ara, a la via lateral, avui 
zona d’aparcament o del tanatori. Anys més tard, durant la segona Repú-
blica Espanyola, això es va salvar amb la construcció, primerament, d’una 
rampa de terra i, després, de l’escalonada. 

27  Arxiu família Morell-Molinas, notes de Sebastià Molinas i Amengual. Documents sense 
foliar.

28  Arxiu família Morell-Molinas, notes de Sebastià Molinas i Amengual. Documents sense 
foliar.
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 L’Ajuntament d’aquella època tenia ideat un ambiciós pla d’embelliment 
del cementeri que va encomanar a l’arquitecte Guillem Forteza. Dia 21 de 
febrer de 1935 adquirí una nova parcel·la, la de l’entrada principal del ce-
menteri, que destinaren a jardí o “zona de parc”, com llegim a la documen-
tació del moment.  

Petita guia de passeig per visitar el cementeri de Sencelles

 És prou habitual entre la gent el costum de visitar, adesiara, els cemen-adesiara, els cemen-
teris de les nostres ciutats i pobles. De fet, aquests s’estructuren molt so-
vint com una zona de passeig enjardinada, plena d’estètica simbòlica i que 
convida a la reflexió. L’autora Rosa Planas escriu que �els xiprers, flors i 
combinats vegetals, responen a la idea d’eternitat i bellesa espiritual que 
ho associa amb el record dels difunts i el triomf sobre la mort. De seguida 
[en els cementeris] s’hi dissenyaren passeigs espaiosos on el visitant podia 
passejar i reflexionar sobre la gravetat de la vida i on el record era evocat 
a través de suggeriments escultòrics que tot sovint eren representats per 
figures angèliques, cossos humans espiritualitzats, rellotges d’arena, ins-
cripcions poètiques, etc. en un desig de retrobament no traumàtic amb les 
ànimes, els cossos de les quals descansaven en el lloc”.     

 El cementeri de Sencelles és prou gran i espaiós. Tot i que en el camp 
de l’art no hi trobam allò que en diríem obres mestres, s’hi reuneixen els 
requisits necessaris per convertir-lo en un lloc formidable on s’hi pot anar 
a passejar, sense presses, amb esperit de reflexió i abocant-se al record que 
ens puguin aportar aquelles persones, que allí hi reposen i que estimam. 
Que estimam perquè un dia formaren part de la gran família que és el poble 
de Sencelles. 

 Fins fa uns anys era quasi impensable desenvolupar actes culturals en-
torn d’un cementeri. Això ara ha canviat i aquest tipus d’activitats de cada 
vegada prenen més força. Entorn de la festa de Tots Sants llocs com Palma, 
Inca, Sóller... inclouen, a la seva oferta cultural, visites guiades als cemen-
teris. A Sencelles també. A hores d’ara dues edicions, l’any 2015, organit-
zada per la Parròquia de Sant Pere, i l’any 2017, per la Fundació Mossèn 
Bartomeu Oliver. A més, entre i entre, l’escriptora Rosa Planas va publicar 
a Ultima Hora tot un seguit de reportatges de cementeris de Mallorca. El 
de Sencelles hi tingué el seu espai amb el títol Susurros y nostalgias. 29 

29  Ultima Hora, de 5 de juny de 2016. P. 36.
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 La segona part de la nostra comunicació vol ser una petita guia de pas-
seig del cementeri municipal de Sencelles. Començarem per la parcel·la de 
baix i tindrem com a punt de partida el portal d’entrada. Aquest i el mur, 
tot i ésser molt reformats, són els originals d’aquest recinte. Segons Planas 
aquesta zona és “un cuadrado repleto de vegatación que contrasta con las 
sucesivas ampliaciones, mucho más escasas de plantas, y que no mantie-
nen esta tipología de jardín, tan agradable a los sentidos”.30 A mà dreta hi 
trobam la primitiva tomba de la Beata Francinaina, tal vegada el punt més 
interessant, històricament parlant, d’aquesta zona. 

 Aquí hi fou enterrada Sor Francinaina de la Mare de Déu dels Dolors Ci-
rer i Carbonell dia primer de març de 1855. Després, també, les monges del 
Convent de la Caritat que successivament van anar morint. Les despulles 
de la Tia Xiroia hi van descansar fins dia 23 d’abril de 1881. Aquell dia, 
aprofitant l’avinentesa d’enterrar a Sor Petronila del Cor de Maria Vallespir 
Llabrés, que era la cinquena religiosa difunta després de la Fundadora, es 
va creure oportú treure el taüt que contenia el cos de Sor Francinaina, que 
fàcilment havia de ser reconegut per la caixa de fusta d’alzina que el prote-
gia des que fou enterrada i per la botella de vidre que havia de contenir el 
Curriculum Vitae  que havia redactat el Rector Joan Molinas.

 D’aquella manera, amb el trasllat a un sepulcre “millor guardat i digne”, 
s’evitava que, amb el temps, aquelles despulles es confonguessin amb les 
d’altres religioses ja que preveien que serien motiu de veneració. El mateix 
dia foren traslladades secretament dins una caixa de pi, a la Vila. En lloc 
d’anar pel camí públic, el viatge es feu travessant la finca anomenada Ses 
Romagueres,  fins a la casa de Don Sebastià Molinas, coneguda per Can 
Garrover. Allà hi van romandre la primera nit i arribada la matinada, també 
sigil·losament, el sagristà major de la Parròquia Miquel Cirer Llabrés (a.) 
Tomàs, va traslladar la caixa amb aquell venerable contingut a l’església 
parroquial. Durant uns anys es va guardar en el buit d’una escala situada a 
la tribuna de la capella de Sant Josep.

 Aquest espai de la primitiva tomba fou dignificat l’any 1985 per inicia-
tiva de Bartomeu Cirer Verd: “... por tanto la tumba vacía de la Venerable 
fue verdadero relicario, aunque indigno, de sus restos mortales, durante 26 

30  Ultima Hora, de 5 de juny de 2016. P. 36.



377 

años. Por eso, tras mas de un siglo de descuidado silencio y abandono, se 
ha creído justo y oportuno dedicar a la primitiva tumba la atención y cuida-
do que le es debido. A este respecto merece especial mención y gratitud el 
vecino de esta Villa, D. Bartolomé Cirer Verd, principal promotor y colabo-
rador, quien desde hace muchos años cuida, por su cuenta, de adecentar la 
tumba y su entorno como tributo de amor y devoción a la Madre Superiora, 
que así la llaman los sencellenses. El Magnífico Ayuntamiento ha cedido 
el terreno que fuera necesario para el decoro y ornato del sepulcro. Conste 
nuestro agradecimiento. También el Sr. Rector, D. José Jaume Cañellas, 
colaboró proporcionando la cruz que preside la tumba. En la fachada de la 
misma se ha puesto una lápida en la que se lee:

AQUI REPOSAREN LES DESPULLES DE
LA VENERABLE

SOR FRANCINAINA CIRER CARBONELL
DES DEL 1-III-1855

AL 23-IV-1881.

 Y para que conste a pepetuidad firman este documento: el Vice-Postula-
dor de la Causa de Beatificación, la Superiora General de la Congregación 
de Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, la Superiora local de 
Sencelles, el dicho promotor, el Cura Párroco y el Alcalde de Sencelles”. 31

 Enfront de la tomba de la Beata hi ha una petita parcel·la on hi trobem els 
enterraments més antics que han perviscut fins als nostres dies. Sens dubte 
aquest trosset s’ha de conservar tal com està, ja que les successives ampli-
acions i les construccions dels mòduls de nínxols no foren respectuosos 
i feren desaparèixer moltes altres tombes històriques d’aquesta tipologia. 
Concretament, són tres làpides adossades en el mur primitiu del cementeri 
i amb la fosa excavada en terra, al davant de cada una d’elles. 

SEPULTURA
DE DN. BAR

TOMEU REYÓ
Y ELS SEUS
FETA ALS

26 MARS DE
1839

31  Documentació conservada en el panteó Bartomeu Cirer i Purificació Fernàndez.
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SEPULTURA
DE

Dª FRANCISCA REYO
DE MAYOL

FALLECIÓ EN 16 FEBRERO
DE 1880

A.E.R.I.P.A.

YACE AQUI DESDE EL
4 NOV. DE 1841 DN. JAIME
AMENGUAL DE BINIFAT

NOTARIO DE SENCELLAS
SÉ ALE DIOS PROPI-

CIO Y LA TIERRA 
LIGERA

 A la làpida de Francisca Reyó de Mayol, que 
és de pedra viva, hi ha gravat l’escut d’armes 
de la família Reyó o Rayó de Leiar. En el bloc 
immediat de nínxols de construcció moderna, 
en el departament núm. 2/1, dia 14 de gener de 
2018 hi foren enterrades les despulles del sen-
celler Miquel Ques Torrens, una de les víctimes 
de la repressió franquista que fou identificat, 
l’any anterior, arrel de l’excavació de la fosa 
comuna de Porreres. Just al davant, al terra, és 
el punt on el col·lectiu Memòria de Mallorca 
situa la fosa comuna de Sencelles. Aquí hi fo-
ren enterrats els cossos de Pilar Sánchez Lla-
brés, Josep Miralles Garau i Josep Serra Joan, 
vilment assassinats a Sencelles per les forces 
falangistes l’any 1936.

 Just en el centre d’aquesta part primitiva del cementeri i com si presi-
dís el lloc, s’hi alça damunt un robust pedestal de pedra, una monumen-
tal i artística creu de ferro forjat. Tot el conjunt amida 4’85m. d’alçada 
i porta la data de 1897. En els seus orígens aquesta era la sepultura de 
la família Aloy de Son Llucià, la qual després fou regalada al poble. Per 
les fotografies antigues que tenim podem veure com en el principi estava 
desplaçada uns quants metres del lloc on és ara. Fou moguda i envolta-
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da de fassers i  vegetació arrel d’una 
reforma duta a terme l’any 1981. De 
la decoració d’aquesta creu ens crida 
l’atenció la presència de flors de cas-
call. Dins el llenguatge funerari és un 
tema iconogràfic que es repeteix molt. 
Com tothom sap, el cascall (Papaver 
somniferum) té efectes somnífers que 
han estat aprofitats per la farmacopea  
popular des dels temps més remots. En 
aquest cas, el seu significat és el �da-
rrer somni” de la mort.32 Durant molts anys aquesta creu vendria a suplir 
l’ordre que els cementeris fossin construïts envoltant una capella, ermita o 
creu.  

 Ara proposem pujar l’escalonada principal del cementeri i accedir a la 
parcel·la principal, que és on hi ha la capella i panteons. A mitjan tram de 
l’escala, a mà esquerra hi trobem la Via de Santa Caterina. Més o menys a 
la meitat hi ha unes tombes antigues, refetes recentment, però que mostren 
una creu feta amb rajoles valencianes del segle XVIII. Aquestes, sens 
dubte, foren reaprofitades i procedeixen de l’església parroquial de Sant 
Pere, on hi trobem una bona mostra de les mateixes en els plafons ceràmics 
que adornen les capelles de la Puríssima, Sant Tomàs d’Aquino i Santa 
Àgueda. 

 Arribats al tram superior, començarem la nostra ruta per la capella. Una 
nota de Don Sebastià Molinas Amengual ens aclareix els orígens d’aquesta 
edificació: �dia 3 d’abril de 1909, disapte del Ram queda dispost es punt 
a hon han de costruí sa capella del nou sementeri. Dia 5 comensaren ses 

32  Garrido Torres, Carlos, Cementeri de Palma. Guia de passeig. Palma, 2009. P. 23.
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obres”. 33 És una construcció d’estil neogòtic molt senzill. Consta d’un 
portal d’ingrés, una sola nau adornada amb unes arcades de gust ogival a 
les parets laterals, com si volguessin marcar unes capelles, i un absis on 
hi ha l’altar que es separa, simplement, amb un graó. La llum natural hi 
entra per una rosassa amb motius geomètrics que trobam damunt el portal 
i un finestral, mig segat, a la capçalera. A banda i banda de l’altar hi ha uns 
portalets que figuren l’accés a una sagristia que no existeix. Inicialment 
aquesta capella va estar dedicada a la Mare de Déu del Carme. Hem pogut 
saber que a sobre de l’altar, a mode de retaule, hi havia un llenç, de la ma-
teixa època, pintat a l’oli i amb vasa daurada que representava a la Mare de 
Déu del Carme com a mitjancera, amb el seu escapulari, de la salvació de 
les Ànimes del Purgatori. Aquest tema iconogràfic arrelà moltíssim en la 
pietat mallorquina a partir del segle XVII i en trobam una altra mostra en el 
patrimoni pictòric senceller, concretament a la predel·la del retaule del Sant 
Crist de les Ànimes de l’església parroquial. Tot aquell conjunt original de 
la capella del cementeri va desaparèixer durant la segona República. Una 
vegada l’Església va recuperar totes les facultats com a propietària del lloc, 
el rector mossèn Guillem Parera va regalar del seu propi peculi l’altar de 
fusta que hi ha actualment i la figura del Sant Crist que el presideix. Aquest 
prevere, natural de Manacor, havia obtingut en propietat la rectoria de Sen-
celles per les oposicions convocades l’any 1913. Conscient que de llavors 
ençà viuria i moriria en el nostre poble va elegir com a sepultura pròpia un 
compartiment de la cripta que existeix en el subsòl d’aquesta capella. Aquí 
hi fou enterrat dia 9 d’octubre de 1950, un dia després de la seva defunció. 
Molts recordem que en aquesta cripta s’hi accedia per una escaleta situada 
dins el recinte lateral de la capella, que abans estava tancat i que hom ano-
menava “ses tombes de la parròquia”.

 Just devora la capella central, s’hi alça el panteó de la família Molinas, 
sens dubte el més interessant de tots els que trobem en el cementeri. La 
paraula panteó, d’origen grec deriva del món de les mitologies politeistes. 
Eren temples dedicats a tots (pan en grec) els déus (theon). També s’aplica 
a una tomba monumental, normalment familiar i col·lectiva. En el nostre 
cas, i tots els altres d’aquí, té forma de capella. És una construcció sump- té forma de capella. És una construcció sump-sump-
tuosa i de gran qualitat promoguda després de l’ampliació duta a terme en 
el cementeri l’any 1907. El seu promotor fou Juan Molinas i Amengual, 

33  Arxiu família Morell-Molinas, notes de Sebastià Molinas i Amengual. Documents sense 
foliar.
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Amengual i Ramis. Es construí l’any 1910, s’estrenà l’any 1913 i el seu 
autor artístic és Miquel Torres. D’un acurat estil neogòtic, tan propi de 
l’arquitectura funerària noucentista, s’alça com si fos una petita catedral. 
El frontis està definit per un capser ogival ornamentat amb petits arcs tre-
volats i amb una creu a la cimera, columnes amb capitells corintis i dues 
parelles de pinacles. La rosassa central és de marès amb decoració escul-
turada i semblant a la de la capella principal. A sota el portal d’estructura 
conopial coronat per l’escut d’armes de Molinas. El seu interior també és 
interessant. La cambra té volta de canó apuntada i presideix l’estança un 
altaret de maçoneria on hi veiem pintat el crismó, o monograma de Crist, 
símbol tan propi dels primers cristians. Està format per dues lletres gregues 
enllaçades, X (khi) i P (rho), que són les dues primeres del nom de Crist en 
grec. A sobre hi ha un retaulet de fusta pintada i daurada, també neogòtic, 
que procedeix de l’oratori privat de Can Blanc, una de les propietats que 
la família Molinas tenia al carrer Major de Campos. En els seus orígens 
albergava una imatge de Sant Francesc d’Assís, ara en la situació actual un 
santcrist que mostra en els quatre extrems els símbols heràldics de Molinas. 
A l’àtic del moble hi ha un medalló pintat a l’oli amb la Sagrada família i a 
cada un dels carrers laterals, unes figures de fusta tallada que representen a 
Sant Joan Baptista i Sant Sebastià. La presència d’aquests sants i l’original 
de Sant Francesc, respon als patronímics dels esposos Joan Molinas Amen-
gual i Sebastiana Oliver Lladó, i de la seva única filla, Francisca Molinas 
Oliver. Abans de la incorporació del retaule, a principis dels anys setanta 
del segle XX, presidia aquest altar un llenç de Sant Josep, advocat de la 
bona mort, que ara el conserva la família a Can Calent. Un dels elements 
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prou interessants d’aquest panteó són les dues plaques que trobam encasta-
des a la paret frontal, a banda i banda del retaulet descrit. La de l’esquerra 
és la làpida de la primitiva tomba que els Molinas tingueren en la part més 
antiga del cementeri:

SEPULTURA
QUE PARA SI Y SU FA=

MILIA HIZO CONSTRU=
IR EL DR EN AMBOS DE=
RECHOS DN PEDRO JO=

SE MOLINAS EN 1846.

 La de la dreta justifica la presència de l’anterior:

EN 26 DE JUNIO DE 1913 SE
TRASLADARON DE LA SEPUL
TURA ANTIGUA 1846, Á ÉSTA

NUEVA 1910, LOS RESTOS
MORTALES Y LA LAPIDA

COLATERAL.

 Una cambra inferior d’aquest panteó és el lloc reservat als enterraments. 
Aquí hi descansen les despulles de personatges rellevants en la vida social 
de Sencelles: el canonge Pere Josep Molinas Torrens, el rector Joan Mo-
linas Amengual, el beneficiat de la Seu Bartomeu Molinas Amengual, el 
notari Sebastià Molinas Amengual, el batle Rafel Molinas Amengual, el 
senyor Gabriel Morell i de Oleza i, darrerament, Pedro Morell Molinas, 
entre altres.

 Just al davant del panteó Molinas hi ha la tomba de Son Calussa. És un 
tipus de monument funerari que té la particularitat de tenir els enterraments 
en un nivell inferior o subterrani. Aquest es coneix amb el nom de cripta. 
La paraula prové del grec, Kriptos, que vol dir amagat. Es tracta d’una 
construcció senzilla, formada per una mena de tribuna envoltada de mitges 
columnes de pedra viva i baranes de ferro entornat. A l’enfront s’hi alça una 
creu, també de pedra viva, amb el Crismó esculpit i just en el lloc per on 
s’hi pot pujar, hi ha una grossa llosa que un cop oberta permet l’accés als 
nínxols. La de Son Calussa és el primer exemple d’aquest tipus de tomba 
subterrània que es conegué a Sencelles.
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 Si seguim el nostre itinerari per la Via de Sant Pere, en direcció a 
l’entrada del cementeri que pega just a l’enfront de la capella principal, 
ens trobam amb un altre panteó, alçat l’any 1970 per descansar-hi els espo-
sos Bartomeu Cirer Verd i Purificació Fernández Cerceda. La construcció 
s’emmarca dins els corrents arquitectònics del moment i no conté  mas-
sa elements artístics rellevants. Però el lloc bé mereix fer-hi una aturada 
ja que ens porta a la memòria del principal benefactor que ha tingut el 
nostre cementeri. L’amo en Tomeu Cirer, Garrit, fou una persona que tin-
gué una autèntica dèria per embellir aquest lloc sagrat de la memòria dels 
sencellers. Durant dècades a tot el recinte s’hi percebia una mena d’estat 
d’abandonament o de deixadesa, on la malesa d’herbes, esbarzers i brutícia 
pareixien els amos del lloc. En donen testimoni d’això algunes fotografies 
que hem pogut arreplegar i se’n feia ressò la premsa escrita d’aquell temps.

  A partir de 1968 es convertí en una mena de donat que, a compte seu, 
tenia cura de la neteja del cementeri quan s’acostava la festa de Tots Sants. 
Cinc anys després l’activitat s’hi intensificà considerablement i el va acom-
panyar fins a la seva vellesa. Tomeu, Garrit, era el jardiner de Can Molinas 
i l’any 1973 morí la senyora de la casa, Dona Francisca Molinas Oliver, 
vda. de Morell. Preveient que en el moment de la conducció del cadàver 
i de l’enterrament es presentarien “molts de senyors de Ciutat”,  va partir 
cap al cementeri a segar herba i a netejar tot el que es pogués. Aquests fo-
ren els inicis d’una quimera que el va acompanyar tota la vida i que aportà 
considerables millores al recinte, en bona part costejades per ell i la seva 
esposa: enllumenat, construcció d’un aljub i aigua corrent, embelliment 
de tota l’àrea del cementeri vell, especialment i com hem vist, del racó de 
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la tomba de Sor Francinaina, col·locació per tot arreu de pasteres i sem-
bra d’arbres, arbusts i ramellers, enjardinament de la parcel·la de l’entrada 
principal, habilitació de zones d’aparcament de cotxes al davant i al lateral 
del camp, etc. L’any 1993, el poble de Sencelles i la Parròquia de Sant Pere, 
volgueren deixar constància i agrair tanta generositat, dedicant a l’amo en 
Tomeu el vial lateral del cementeri que dóna al tanatori. 

 El panteó Cirer-Fernández és una construcció en bloc quadrat. S’hi acce-
deix per un portal centrat en el frontis, envoltat de pedra viva i que mostra, 
al damunt, una cartel·la amb la titularitat. A l’interior hi trobem, a banda 
i banda, dos sarcòfags de marbre blanc i aplicacions de llautó, on hi foren 
enterrats els propietaris. La paraula sarcòfag significa en grec, �pedra que 
menja”. S’aplica als sepulcres monumentals en forma de taüt de pedra, com 
en el temps dels romans i dels primers cristians. Un model habitual és el 
sarcòfag de Napoleó als Invàlids de París. 34 A les parets laterals, sengles 
retrats dels propietaris, pintats a l’oli. A l’enfront de la capella un altar 
construït amb marbres rosats on hi veiem cisellada la figura d’un àngel. I 
presidint aquest una imatge del Crist Crucificat, procedent dels tallers d’art 
cristià d’Olot, col·locat a sobre d’un frontal, també, de marbre. 

 Just al costat un altre panteó, el de Nadal 
Campaner Arrom, metge titular de Sencelles 
entre els anys 1951 i 1992. Es tracta d’una cons-
trucció que vol demostrar una certa fortalesa 
i que s’acabà l’any 1988, sota la direcció de 
l’arquitecte Sebastià Gamundí. Al frontis, a ban-
da i banda del portal d’ingrés, hi trobem unes 
fornícules amb volta de quart d’esfera ocupades 
cada una d’elles per sengles àngels de bronze. 
Són dues escultures de Remígia Caubet i que 
porten, en les mans de cada una d’elles, unes 
cartel·les amb les paraules Campaner i Arrom. 
En aquest panteó trobem altres quatre figures 
angèliques, en el vitrall que presideix tot el frontal de l’interior. La central, 
per les balances que sosté a les mans sembla que representi a sant Miquel 

34  Garrido Torres, Carlos, Cementeri de Palma. Guia de passeig. Palma, 2009. P. 20.
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Arcàngel, altres dos sostenen uns escuts amb les armes dels mateixos lli-
natges. El vitrall es obra de l’artesà vidrier Cánovas de Barcelona. Els àn-
gels són els elements més espectaculars dels cementeris. No és gratuïta la 
presència d’aquests essers sobrenaturals en aquests llocs, ja que segons la 
tradició catòlica cada persona té assignada el seu propi àngel de la guarda 
per tota la vida, i aquest ens acompanya en el moment de la mort. Creiem 
que per mà dels àngels les nostres ànimes retornen al Senyor. És una figura 
que tothom entén i que sembla tenir un significat universal com a interme-
diari entre el món terrenal i el celestial.

 Agafem ara la Via de Sant Sebastià. Hi trobem un enfilall de capelletes 
amb sepultures. D’aquestes podem destacar la de Son Llucià per la parti-
cularitat que té de mostrar part damunt el portal un medalló rodó, vestit de 
rocalla i amb el nom de qui pensam que va ser-ne el seu promotor:

PROPIEDAD
DE

D. PEDRO JUAN 
ALOY Y AMER

Y
SU FAMILIA.

 Voltem ara cap a la Via de Sant Jaume. Hi trobam un altre grup de se-
pultures en forma de capelletes. Són antigues i entren dins el projecte 
parcel·lació i construcció de 1909. Originalment totes tenien un frontis 
amb un portal tapiat que donava accés a una cambra que tan sols s’obria 
a l’hora d’enterrar algú. Allí s’hi col·locaven, amuntegats, els taüts. Poc a 
poc s’anaren reformant una darrera l’altra, descobrint el portal i convertint 
la cambra en una petita capelleta on es col·locaren els nínxols en la part 
lateral o frontal. Així hi ha la primera tomba que és la dels capellans:

Beati mortui qui in
Dómino moriuntur.
Apoc. Cap. 14 v. 13.

---
Sepultura para los

Rdos. Curas-párrocos
y sus familias.

Año 1908
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  La segona que és de Cas Vicari Aloy i la tercera, i darrera en reformar, 
correspon a la família Zuàzaga Carbonell de Can Pou. Segueix una altre 
que es conserva en l’estat original, correspon a la tomba de Don Antoni Ci-
rer, misser. Aquest senyor, que li deien de Cas Vicari, fou batle de Sencelles 
i casa seva era l’actual centre de cultura “Es Quarter”. Mostra la particula-
ritat de tenir una estela funerària encastada en el frontis. Les esteles són un 
tipus de monument funerari d’alçat vertical i que són molt comuns en els 
nostres cementeris. En el de Sencelles no han estat massa nombroses. N’hi 
havia alguns exemples on ara s’hi aixequen “les tombes d’En Negret” i els 
panteons descrits Cirer-Fernández i Campaner-Arrom.

 La tomba que segueix, de les d’aquesta tirada és la més interessant de 
totes. Segons la placa que veiem damunt el portal, és:

PROPIEDAD 
D. GABRIEL ANDREU PBRO.

Y
FAMILIA DE CAN MATEU.

 Aquest capellà, fill de la casa de Can Mateu de la plaça de Ruberts, fou 
des de 1901 vicari de l’església de Búger. Joan Pons, en la comunicació 
que presenta en les Jornades se centra en aquest personatge. El mateix au-
tor en el seu llibre “Búger i l’Església”35, relata un fet que, tot i que pugui 

35  Pons Payeras, Joan, “Búger i l’Església”.  Mallorca, 1977. Pàg. 99.
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semblar anecdòtic, fou fatídic ja que el va portar en aquest lloc de repòs on 
ara ens hem aturat. Diu que a Búger el coneixen com “Es Vicari de s’òliba, 
a causa que mesos abans de morir se’n va témer que un ocell se bevia l’oli 
de la llàntia. Un vespre l’espera a les fosques, amagat darrere el retaule de 
Sant Pere, i quan va veure que venia l’animal, li sortí a camí per matar-lo, 
però va dur tanta mala sort que caigué i es rompé la cama. Poc després es 
cangrenava i això el dugué a la mort, el dia de Tots Sants de l’any 1912 
a l’edat de 38 anys”. I Don Andreu fou enterrat en aquesta bella tomba 
que ell mateix es feu construir. Curiosament a la capçalera hi trobam un 
baix relleu amb iconografia fúnebre. Sobreposats apareixen la dalla o fau-
sella, l’entorxa trencada i el rellotge d’arena, dominant sobre aquest darrer 
l’òliba, el mateix animal que portà a Don Andreu al sepulcre. 

 Abans de passar més 
endavant comentem que 
la fausella és un símbol 
que es relaciona amb la 
iconografia de la mort, al-
menys des de l’edat mit-
jana; la fausella sega la 
nostra vida. La torxa re-
presenta la vida dels mor-
tals, aquí la veiem trenca-
da. És Déu que ha decidit 
trencar-la com a indica-
ció que la llum dels dies 
s’ha acabat. El rellotge 
d’arena és un motiu molt 
corrent en l’art funerari. 
Significa el tempus fugit 
o memento mori, és a dir 
“l’hora fatal” en què el 
nostre destí decideix que s’acabin els dies. I ja per acabar, l’òliba, l’au noc-
turna que plana sobre nosaltres i vetlla pel moment en que partirem al més 
enllà. 

 Si ara creuem la Via de Santa Àgueda i l’accés al jardí d’entrada al ce-
menteri arribam a una altra tirada de capelles funeràries de la mateixa èpo-
ca i semblants a l’anterior. Hi veiem el rètol de Via de Sant Bartomeu. A la 
primera s’hi conserva la làpida original on s’hi llegeix:
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SEPULTURA
HIJO DE MARGARITA MARTORELL

ROCA
FALLECIDA EL 24 9 1929

R.I.P.
Rdo. DE SU HIJO RAFAEL.

 Ens crida l’atenció la segona capella que és la tomba de Can Garau de 
Cas Canar on veiem el portal acabat amb decoració neogòtica. I la cinque-
na, on veiem a damunt el portal un medalló amb la següent inscripció:

D. JORGE PONS FLORIT
+

CAPITAN 
DE 

INFANTERIA
1910

Q.E.P.D.

 Segueix després el panteó de les monges de la Caritat de Sant Vicenç 
de Paul. Aquest és el més gran de tota la via. A l’interior, en la paret de 
l’esquerra, encara s’hi conserven uns ferros movibles que servien per di-
positar-hi a sobre els bubuls per a les vetlles. El llindar de la porta, actual-
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ment, ha perdut un detall d’iconografia funerària que era prou interessant. 
Es tractava d’un rellotge d’arena amb dues ales, una de colom i una altra de 
�rata pinyada” o ratpenat. El significat d’aquesta representació no era altre 
que el del moment del nostre cicle en que passem de la vida a la mort.

 Girem a l’esquerra i entrem a la Via de Sant Llorenç, la darrera del nostre 
recorregut en el cementeri. Hi destaquen algunes sepultures construïdes en 
temps de la Segona República com la:

Nº 15
SEPULTURA

*DE*
J. OLIVER I FAMILIA

1935

 Després, el panteó de Can Romanyà, amb dos portalets d’ingrés, cape-
lla interior i cripta subterrània. A l’altar hi ha col·locats diversos plafons 
ceràmics pintats a mà, de la segona meitat del segle XX i que representen a 
l’Ecce Homo, la Mare de Déu dels Dolors, Santa Maria Magdalena i Sant 
Ramon Nonat. En el frontis hi ha una làpida amb el nom i els escuts heràl-
dics dels quatre llinatges del Capellà Romanyà, que va construir aquest 
panteó:

Rvdo. Sr. D. Bartolomé
Llabrés y Campaner
Ramis de Romañya

y Arrom.

 





ESTADÍSTICA ESCOLAR CURS 1924-25 
EL CAS CONCRET DE LES
ESCOLES PÚBLIQUES DEL 
TERME MUNICIPAL DE SENCELLES

Antoni Aulí Ginard, (AMEIB)
Joan Cánovas Salvà
Joan Pons Julià, (AMEIB)
Jaume Soler Capó 
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ESTADÍSTICA ESCOLAR CURS 1924-25 
EL CAS CONCRET DE LES
ESCOLES PÚBLIQUES DEL 
TERME MUNICIPAL DE SENCELLES

INTRODUCCIÓ

 L’any 1925, durant la dictadura de Primo de Rivera, la Direcció General 
de l’Ensenyament Primari va publicar al Bolletí Oficial de l’Estat una reial 
ordre sobre l’elaboració d’una estadística d’edificis, mobiliari i material 
de les escoles públiques nacionals de l’Ensenyament Primari, amb la in-
tenció d’aconseguir un coneixement, el més precís possible, de l’estat de 
l’ensenyament públic.  Era una època en la qual, dins del mon educatiu, 
convergien els interessos eclesiàstics i la intenció de construir un estat fort, 
laic i obert a adoptar alguns trets d’altres països europeus més moderns. 

 Els  principals problemes de l’educació de l’època estaven relacionats 
amb el baix nivell salarial dels docents, la poca atenció a la seva formació, 
l’escàs reconeixement de la tasca dels mestres, la manca de recursos, ... Tot 
això implicava que hi hagués poques persones dedicades professionalment 
a l’ensenyament. El fort absentisme escolar provocat en gran part per la 
dedicació dels alumnes a altres tasques professionals o domèstiques també 
contribuia al mal estat de l’educació en general. No existia un programa pe-
dagògic i els aprenentatges eren memorístics i rutinaris amb una important 
manca de material escolar bàsic.

 El 23 de gener de 1925, essent García de Leaniz el subsecretari de la 
Direcció General de l’Ensenyament Primari, es publicava al BOE una reial 
ordre sobre l’elaboració d’una estadística d’edificis, mobiliari i material 
de les escoles nacionals de l’ensenyament primari  que comprenia la part 
econòmica i administrativa: nombre d’escoles, matrícula i assistència es-
colar amb el propòsit d’aconseguir un coneixement exacte de l’estat de 
l’ensenyament públic l’Estat espanyol. D’aquesta forma es varen remetre 
a les escoles uns fulls estadístics impresos per “El Magisterio Español”, 
on els mestres havien de posar els trets d’identitat del centre i contestar 
algunes  preguntes sobre edificació, dependències, sala de classe i mobiliari 
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escolar. L’estadística es va fer a totes les escoles públiques nacionals adver-
tint als mestres de l’obligatorietat d’elaborar-les a consciència. En cas de 
que el mestre o la mestra estiguessin absents o l’escola romangués tancada, 
eren els inspectors d’ensenyament primari  els que havien de complimen-
tar-les. Aquests fulls eren oficials i havien de ser adquirits com a material 
de l’escola o confeccionats si era necessari1. Els mestres remetien al Cap 
de la Secció Provincial i d’aquí, directament a la Direcció General (Secció 
de Publicacions i Estadístiques) del Ministeri. Una vegada revisats tots els 
fulls, abans d’un mes es passaven les dades i es remetien a la Direcció 
General (Secció de Publicacions i Estadístiques) del Ministeri d’Instrucció 
Pública i Belles Arts. Finalment, la secció de Publicacions i Estadístiques 
elaborava el resum general a partir d’aquestes dades i les publicava.

LES ESCOLES

 El curs escolar 1924-25, al terme municipal de Sencelles hi havia un 
total de cinc escoles públiques: 

 Escola Unitària de nins número 1, regentada pel mestre Jaume Ques Rei-
nés. De propietat municipal amb una matrícula de 40 alumnes i una assis-
tència mitjana de 24 que representava un 60% del total. La sala de classe 
tenia una superfície de 36,67 m² i una capacitat de 34 alumnes. L’edifici no 
disposava d’habitatge pel mestre ni d’aigua corrent i tenia dues finestres. 
Així mateix comptava amb il·luminació elèctrica.

 Escola Unitària de nins número 2, amb el mestre Francesc Rosselló Gil. 
Era un edifici construït l’any 1874 propietat de Bartomeu Andreu Ballester 
pel qual es pagaven 175 pessetes anuals en concepte de lloguer (era el més 
elevat dels quatre edificis particulars). La matrícula era de 41 alumnes i 
l’assistència mitjana de 24. La sala de classe tenia una superfície de 52,07 
m² i capacitat per a 33 alumnes. No disposava d’aigua corrent però tenia 
habitatge pel mestre i enllumenat elèctric.

 Escola Unitària de nines, on exercia la mestra Joana Catany Salvà. Si-
tuada en un edifici particular propietat de Llorenç Llabrés no disposava ni 

1 Aulí, A. i altres: Estadística Escolar Curs 1924-25. El cas concret de les escoles de Sóller i 
Fornalutx. XI JEL Sóller 2016.
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d’enllumenat elèctric ni d’aigua corrent. A la sala de classe, de 33,92 m², hi 
cabien 26 alumnes. Tenint en compte que la matrícula era de 47 alumnes i 
l’assistència mitjana de 30, habitualment no hi cabien totes les nines. A més 
a més, la mestra, a l’apartat d’observacions, indicava que tampoc hi cabien 
més pupitres. Cal destacar que també tenia habitatge per a la mestra.

 Escola Unitària de nins de Biniali, de la qual era mestre Agustí Puigser-
ver i Jaume. L’edifici escolar era propietat de Joan Sastre Coll i tenia una 
matrícula de 26 alumnes, dels quals, només 15 assistien regularment a clas-
se. La superfície de la sala de classe era de quasi 35 m² i tenia capacitat per 
a 24 alumnes. Comptava amb habitatge pel mestre i il·luminació artificial 
de gas per a les classes nocturnes, però no tenia aigua corrent. De dia, les 
quatre finestres, constituïen la font d’il·luminació. Era l’edifici escolar de 
propietat particular amb un lloguer anual més baix (100 pessetes).

 Escola Unitària de nines de Biniali, regentada per la mestra Margalida 
Sabater Serra. Situada en un edifici propietat de Catalina Fiol Mairata tenia 
una sala de classe de 32 m². La matrícula era de 14 alumnes de les quals 10 
assistien a classe regularment. Disposava d’habitatge per a la mestra i no 
tenia aigua corrent. Era l’escola del terme municipal de Sencelles amb un 
major percentatge d’assistència i un major nombre de m² per alumne/a.

ELS MESTRES I LES MESTRES

Jaume Ques Reinés2

 Nascut a Alcúdia dia 1 de novembre de 1866. Mestre Elemental de Pri-
mer Ensenyament (18-01-1886). El seu primer destí com a mestre interí 
fou a l’Escola Unitària de nins de Banyalbufar on exercí del 9 de gener al 
30 de juny de 1886. També va ser mestre de l’Escola d’Establiments de l’1 
de juliol de 1886 al 3 de març de 1887 i de l’Escola de Llucmassanes (Maó) 
del 4 de març de 1887 al 6 de març de 1890.

 Dia 7 de març de 1890, després de fer oposicions (novembre de 1889), 
obtingué plaça a l’Escola Unitària de nins de Sencelles. Va rebre diverses 
mencions laudatòries per la seva tasca docent: 1887 (Junta Maó); 1897, 
1900, 1903 i 1905 (Junta Sencelles); 1902 (Junta Provincial).

2 Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears (AMEIB). Secció Administrativa.                
Expedient del mestre Francesc Rosselló Gil.
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 L’any 1907, l’Ajuntament de Sencelles, a proposta de la Junta Local de 
Primer Ensenyament, li va concedir un premi de 25 pessetes per la seva 
tasca docent al municipi. Dia 9 d’abril de 1915 fou declarat fill adoptiu de 
Sencelles. 

 Pel mes de novembre de 1936 s’havia de jubilar, però a causa de la Gue-
rra Civil va haver de continuar fent de mestre. No es va jubilar fins dia 15 
de setembre de 1938, a punt de complir 72 anys. Seguia essent mestre de 
l’Escola de Sencelles. 

Francesc Rosselló Gil3

 Nascut a Agramunt (Lleida) dia 9 de juliol de 1896. Mestre de Primer 
Ensenyament (17-10-1918) i Batxiller.
 El seu primer destí, després de fer oposicions, fou a l’Escola Unitària 
mixta de s’Estanyol on va exercir només 15 dies.
 Dia 16 de febrer de 1919 prengué possessió de l’Escola de Darmós (Ta-
rragona) on va exercir fins el 31 d’agost de 1923.
 Dia 1 de setembre de 1923, per Concurs de Trasllats va passar a l’Escola 
Unitària de nins núm. 2 de Sencelles.
 Dia 22 de juny de 1928 va cessar com a mestre de Sencelles i per Con-
curs de Trasllats passà a l’Escola Unitària de Sa Casa Blanca (Palma).
 Casat l’any 1930 amb la mestra Margalida Bordoy Sansó, fou el pare 
del conegut historiador i arqueòleg mallorquí Guillem Rosselló Bordoy 
(1932).
 Destacat freinetista (seguidor de la pedagogia proposada per Freinet). 
Freinet pretenia que l’escola fos viva, una continuació de la vida del poble i 
del medi amb els seus problemes i realitats. Per a això plantejava un procés 
educatiu centrat fonamentalment en el nin i la nina i el professor.

Joana Catany Salvà

 Nascuda a Llucmajor dia 8 d’abril de 1865. Mestra de Primer Ensenya-
ment Elemental (per oposició) i Superior (05-02-1896).
 El seu primer destí com a mestra, després de fer oposicions, fou l’Escola 
Unitària de nines de Sencelles.
 Prengué possessió de la plaça dia 11 d’agost de 1885.

3  AMEIB. Secció Administrativa. Expedient del mestre Francesc Rosselló Gil.
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 L’any 1915 fou declarada filla adoptiva de Sencelles pels seus mèrits 
com a educadora i per dur més de 25 anys com a mestra al poble.
 Dia 28 de febrer de 1926 va cessar per jubilació voluntària. Tenia 60 
anys.

Agustí Puigserver Jaume

 Va néixer a Lloret de Vistalegre dia 21 d’agost de 1866. 
 Mestre Nacional de Primer Ensenyament. L’any 1887 va ingressar als 
TOR de Llucmajor essent un dels fundadors de l’Ordre i dia 14 de març de 
1891 fou ordenat prevere. Posteriorment es va secularitzar però va seguir 
a Llucmajor com a director del Col·legi de sant Bonaventura fins l’any 
19034.
 Dia 1 d’abril de 1905 fou nomenat mestre interí de l’Escola Unitària de 
nins de Sant Joan substituint el mestre Jaume Gibert on romangué fins el 
mes de juny de 19105. Pel mes d’agost del mateix any va passar a l’Escola 
Unitària de nins d’Inca. 
 Després d’exercir com a mestre a les escoles de Berlanga de Duero 
(Sòria), Alberín (Navarra), Gesta (Pontevedra) i Margalef (Tarragona)6, 
dia 1 de febrer de 1917, per Concurs de Trasllats, prengué possessió de 
l’Escola Unitària de nins de Biniali on va fer feina fins el 16 de novembre 
de 1927 que va cessar per defunció.

Margalida Sabater Serra7

 Nascuda a Muro dia 8 de març de 1882. Mestra de Primer Ensenyament 
Elemental (18-12-1908).

El seu primer destí com a mestra interina fou a l’Escola Unitària de nines 
de Campos on va fer feina 2 mesos el curs 1908/1909.

4  Presbiterologia de l’Església de Mallorca.

5  Font, M. i altres: Mossèn Agustí Puigserver. Un llorità insigne.
Edicions Documenta Balear 2003.

6  Font, M. i altres: Mossèn Agustí Puigserver. Un llorità insigne.
Edicions Documenta Balear 2003.

7  AMEIB. Secció Administrativa. Expedient de la mestra Margalida Sabater Serra.
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 Després de més de 13 anys sense fer feina, va ser mestra (propietària) 
durant dos mesos i 29 dies de l’Escola Unitària mixta de Foradada (Osca).
Dia 6 d’octubre de 1924 prengué possessió per Concurs de Trasllats de 
l’Escola Unitària de nines de Biniali on va exercir fins dia 31 de maig de 
1935.
 Dia 1 de juny de 1935 va passar a l’Escola Graduada de Muro.
 Depurada sense sanció pel Tribunal Provincial.
 L’any 1941, essent mestra de Muro, se li va concedir una baixa per pro-
blemes de salut i dia 5 d’abril de 1944 va ser jubilada per impossibilitat 
física. Tenia 62 anys.
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LA CAPELLA DE SANT FRANCESC DE 
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 
CRISTÒFOL DE BINIALI
                                                                           
Introducció
 
 El poble de Biniali fou declarat Bé d’Interès Cultural el dia 2 d’abril del 
2009, amb la categoria de Conjunt Històric, del qual s’entén com a “agru-
pació homogènia de construccions urbanes o rurals, contínua o dispersa, 
que es distingeix pel seu interès històric, artístic, arquitectònic, arqueolò-
gic, històric-industrial, social, científic o tècnic, amb coherència suficient 
per constituir una unitat susceptible de delimitació, encara que cadascuna 
de les parts individualment no tingui valor rellevant”, tal com diu la Llei 
7/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
 
 La definició de patrimoni per la UNESCO diu: “És l’herència cultural 
pròpia del passat, amb la qual un poble viu el present i ho transmet a ge-
neracions futures”.

 Ara bé, el concepte de patrimoni cultural és també subjectiu i dinà-
mic, i depèn del valor dels objectes o béns que la societat els hi atri-
bueix en cada moment de la història. Això determina i defineix 
quins són els béns que cal conservar i protegir per a la prosperitat. 
Això ens dóna a entendre que el patrimoni històric i cultural s’ha de conèi-
xer, viure i estimar per poder-lo traspassar a les generacions futures, i per 
això necessàriament s’ha de conservar, protegir i fer-ne difusió. Per aquest 
motiu resulta imprescindible la investigació i la redacció d’estudis junt 
amb la seva divulgació, per donar a conèixer el què és el nostre patrimoni, 
perquè la gent ho pugui valorar i estimar.
 
 L’església parroquial de Sant Cristòfol de Biniali és, sense cap dubte,  
l’edifici més important el poble. Concentra els elements immobles i mobles 
que expressen i documenten la història, el pensament, les creences i les 
idees de les persones que ens han precedit al llarg del temps. Tot i que són 
titularitat del Bisbat de Mallorca, pertanyen al poble de Biniali, perquè és la 
gent que, al llarg dels segles, els ha construït, transformat, conservat i n’ha 
fet ús.
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 En aquest estudi, ens centrarem en la capella de Sant Francesc, amb la 
intenció de treure a la llum la història del retaule, el seu valor artístic i les 
transformacions que ha sofert al llarg del temps. I com no, difondre i do-
nar a conèixer el continguts d’aquest estudi a totes les persones per a què 
coneguin el retaule i la seva rellevància dins l’església parroquial de Sant 
Cristòfol de Biniali.

Descripci� i iconografia
 

  La capella de Sant Fran-
cesc de l’església de Sant 
Cristòfol de Biniali, es troba 
ubicada a la primera capella 
situada a la dreta, entrant pel 
Portal Major, al costat de 
l’epístola. Està dedicada a 
Sant Francesc d’Assís.
 
   El retaule, és de l’estil bar-
roc-rococó de finals del segle 
XVIII, de fusta policromada 
i daurada, de dimensions 
destacables, el qual descan-
sa sobre una base de pedra 
amb imitacions de marbre. 
L’altar, està format per una 
urna que conté la imatge de 
Sant Faustí  i dins d’aquesta, 
es troba una altra urna més 
petita de vidre on hi ha les 
relíquies del sant. Les ins-
cripcions que es troben en 
el centre del peu de l’urna, 
identifiquen i daten el con-
junt que forma l’altar de la 
capella: “Sacrum corpus 
s Faustini pueri martiris” 
a la banda dreta i també a 
l’esquerra es troba: “Año” i 

“1911”. Retaule de Sant Francesc d’Assís
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 Sant Faustí, apareix amb els ulls tancats i amb el rostre pàl·lid, amb 
aurèola, i vestit amb una túnica vermella de seda. A la mà dreta porta una 
palma i amb l’altra, es recolza sobre unes roques. L’escena es completa 
amb un fons paisatgístic de les muntanyes retallades per un cel crepuscular.
 
 La predel·la del retaule, està format per una pintura d’oli sobre tela, em-
marcat sobre un marc rocallat i daurat, el qual representa una escena de 
la vida i miracle de Sant Agustí, doctor de l’Església, vestit amb els orna-
ments pontificals, la mitra i el bàcul.
 
 En el cos del retaule hi trobam dues pintures i una escultura emmarades 
amb rocalles daurades. La fornícula central del moble, conté l’escultura 
de Sant Francesc d’Assís realitzada amb cartó fusta pintat a l’oli i amb els 
ulls de vidre. El sant apareix amb el cap lleugerament enlairat, mirant cap 
amunt, amb la mà esquerra situada sobre el pit, porta una creu de fusta i a 
la mà dreta un llibre tancat. Vesteix l’hàbit franciscà de color marró, cenyit 
a la cintura amb un cordó senzill de tres nusos que representen els vots de 
pobresa, castedat i obediència, porta un rosari i apareix descalç.

 A la dreta de la fornícula central, hi trobam la pintura d’oli sobre tela que 
representa a Sant Francesc de Pàdua, amb hàbit franciscà de color marró 
cenyit amb un cordó i calçat amb sandàlies. Porta entre els braços el nin 
Jesús, el qual porta un atribut característic del sant, el lliri blanc, que sim-
bolitza la puresa i castedat.

 Per altra banda, a la part esquerra del cos del retaule, s’hi troba la pintura 
a l’oli sobre tela de Sant Jaume amb la vestimenta del pelegrí, túnica obs-
cura i capa vermella. A l’esquena porta un capell, i a la mà dreta el bastó de 
pelegrí o bordó.
 
 A l’àtic, en forma de medalló, es troba situada la imatge de Sant Gabriel 
màrtir del Japó, vestit amb l’hàbit franciscà blau, amb el nin Jesús entre 
les mans i el cap enlairat mirant la Verge Maria. Corona el retaule l’escut 
familiar dels Ribas de Pina.
 
 Completa la capella, a l’esquerra, una pintura d’oli sobre tela de Sant 
Francesc d’Assís  que vesteix l’hàbit blau. El sant es troba situat sobre uns 
niguls protegint i il·luminant les quatre parts del món conegudes. A la paret 
dreta hi trobam un pedestal que sustenta l’escultura de Sant Sebastià màrtir, 
procedent de la fàbrica d’Olot, realitzada amb cartó fusta, pintat a l’oli i 
amb els ulls de vidre.
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Pintura de Sant Francesc d’Assís                 Escultura de Sant Sebastià

Història
 Aquest retaule dedicat a Sant 
Francesc d’Assís, i que es troba 
actualment a l’església parroquial 
de Sant Cristòfol, no sempre s’ha 
mantingut així, ja que ha supor-
tat canvis d’ubicació i fisonomia 
al llarg del temps. Cal remarcar 
que ha sofert transformacions i 
modificacions d’acord amb les 
tendències que han anat marcant 
l’evolució del poble.
 
 A finals del segle XVIII, el 
retaule es trobava ubicat a la pe-
tita església-oratori de Pina. En 
aquell temps, estava dedicat al 
Sant Vicenç Ferrer i així ho des-
criu Jeroni de Beard l’any 1789  
en el seu llibre “Viaje a las Vi-
llas de Mallorca: “La de San Vi-
cente Ferrer, también es fonda y 
su adorno moderno con lienzos 
embutidos entre talla ordinaria 
a modo de reliquiario, dorado y 
reglasado de verde”. Mapa del Retaule de San Francesc
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 Aquesta és la primera referència que tenim del retaule i de la seva ubica-
ció.
 Aquest retaule ha estat molt vinculat amb la coneguda família Ribas de 
Pina. La història es remunta a l’any 1814 quan neix Gabriel Marià Ribas de 
Pina fundador de la congregació de monges terciàries franciscanes Filles 
de la Misericòrdia. Al poc temps de néixer, l’infant va emmalaltir greument 
i el seu pare D. Miquel Ribas de Pina i Ordinas, va fer un vot a la Purís-Ribas de Pina i Ordinas, va fer un vot a la Purís- de Pina i Ordinas, va fer un vot a la Purís-Ordinas, va fer un vot a la Purís- va fer un vot a la Purís-va fer un vot a la Purís-
sima. El mateix Gabriel Marià Ribes de Pina ho relata en els seus escrits: 
“conservació de sa vida y salut quan era molt nin per el vot que li feu mon 
pare de edificar-li sa capella a la Purissima a l’esglesia de Pina”.  Així 
doncs, la capella inicialment dedicada a Sant Vicenç Ferrer va passar a ser 
consagrada a la Puríssima Concepció.
 
 Entre els anys 1859 i 1875 l’església de Pina va ser reformada en la seva 
totalitat. És durant aquests anys quan, Gabriel Marià Ribes de Pina, va tras-
lladar el retaule a l’església de Biniali i en aquesta ocasió va decidir dedicar 
el retaule a Sant Francesc d’Assís, i canviar la imatge de la part central de 
la Mare de Déu per una pintura sobre tela del sant. El motiu d’aquest canvi, 
no sols es troba en la gran devoció que té Gabriel Marià Ribas de Pina a 
Sant Francesc d’Assís, sinó també per què feia pocs anys que s’havia cons-, sinó també per què feia pocs anys que s’havia cons-
truït i beneït la capella de la Puríssima a l’església parroquial de Biniali. 

 Durant l’any 1860 s’amplià l’església de Biniali amb una nova façana i 
dues capelles. El 1862 es col·loca el retaule de Sant Francesc procedent de 
l’església de Pina a la primera capella de la dreta entrant pel portal major, 
per part de Vicenç Mates.
 
 Així doncs finalment, el 24 de Juny de 1862 la capella de Sant Francesc 
d’Assís és consagrada a l’església parroquial de Sant Cristòfol de Biniali, 
presidint el retaule una pintura sobre tela de Sant Francesc d’Assís.
 
 Entrant ja al segle XX, trobam dues reformes importants al retaule: La 
primera, el 1937, en la qual es va incorporar l’urna reliquiari de Sant Faus-urna reliquiari de Sant Faus- de Sant Faus-Sant Faus- Faus-Faus-
tí, la qual en un primer moment havia d’anar situada a una altra capella i 
finalment es va col·locar a la de Sant Francesc d’Assís. Aquesta incorpora-
ció, respon a la donació de l’hereva de Gabriel Marià Ribes de Pina, per la 
qual cosa no és d’estranyar que finalment es col·loqués en aquesta capella 
vinculada a la família Ribas de Pina. A l’Arxiu Diocesà de Mallorca, hi 
trobam la carta enviada al bisbe pel Vicari Ecònom de Biniali, referent a la 
donació del reliquiari de Sant Faustí:
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 “Don Francisco Mulet Palau, Vicario Economo de la Parroquia de S. 
Cristobal de Biniali (…) autorizar el poner a la publica veneración, sobre 
el altar de Na Sa de Lurdes de esta, la figura yacente de S. Faustino, mártir, 
que con un pequeño reliquiario sellado esta guardado en una urna de cris-
tal de regular tamaño que era propiedad de D. Gabriel Ribas de Pina y nos 
ha sido donado por su heredera. 
Estas reliquias, según copia del decreto de 13 julio de 1927 expedido por 
el M. S. H. D. Jaime Homar, fueron extraidos por D. Cecilio Sagrista del 
relicuario Año Cristiano que posee D. Jaume Ribas de Pina.”

Fotografia de l’urna reliquiari de 
Sant Faustí, conservada a l’Arxiu 
Diocesà de Mallorca

 La segona reforma important és, que el 1943, quan una devota família de 
Biniali, va regalar una talla de Sant Francesc d’Assís de cartó-fusta fabri-
cada als tallers d’Olot. Aquest fet implica que, la pintura sobre tela que fins 
ara havia presidit el retaule, fou substituïda per la nova escultura de Sant 
Francesc d’Assís, la qual, durant uns anys es va treure en processó pels 
carrers del poble.

 A l’Arxiu Diocesà de Mallorca hi trobam la carta enviada al bisbe pel 
Cura-Ecònom de Biniali, referent a l’autorització de la col·loció de l’escul--Ecònom de Biniali, referent a l’autorització de la col·loció de l’escul-
tura de Sant Francesc d’Assís:

 “El infrascrito, Cura-Economo de esta Parroquia, con todo respecto 
solicita de V.E. la debida licencia, para poder bendecir solemnemente, el 
próximo 3 de octubre, una imagen de San Francisco de Asis, labrada en 
cartón-madera en la fábrica de Olot, que ha sido regalado a nuestra pa-
rroquia por una devota familia. Al mismo tiempo solicita poder hacer los 
trabajos necesarios en el altar y nicho de la capilla del santo, para poder 
colocar su imagen en el lugar del cuadro...” 3-septiembre-1943 Francisco 
Mulet, Pbro.
“Se autorizó en Palma el 6 de septiembre 1943”



407 

Fotografia del model d’escultura de 
Sant Francesc d’Assís, conservada a 

l’Arxiu Diocesà de Mallorca

Conclusió 
 
 Després d’aquest estudi, cal reflexionar que, en el cas hipotètic de voler 
fer una intervenció en temes de conservació i restauració en aquest retau-
le, seria convenient retornar-ho al seu estat original, tal com va arribar des 
de l’església de Pina. 

 La intenció és aconseguir una lectura historicista de més concordança, 
amb un retaule de finals del segle XVIII i amb pintures del XIX, i no com 
ara, que tenim un retaule del segle XVIII, amb unes pintures del segle XIX 
i amb una escultura de mitjan XX.

 És a dir, la proposta és substituir la talla de Sant Francesc d’Assís de 
1943 que procedeix de les fàbrica d’Olot, per la pintura a l’oli sobre tela 
del sant que es troba en el lateral de la capella, per aconseguir una millor 
harmonia del conjunt del retaule. 
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A l’esquerra recreació aproximada de com quedaria el retaule amb la
incorporació de la pintura originària, més acord amb les altres pintures.
A la dreta, el retaule de Sant Francesc a dia d’avui, amb l’escultura del 
sant incorporada el 1943.

Bibliografia
 
BEARD, G. De (1789, ed. 1983): Viaje a las villas de Mallorca: 1789, 
Palma.
FERRANDO, J. (1950): Iconografía de los Santos, Barcelona. 
VALERO, G. (1999): Sencelles guia de passeig, Sencelles.
ANÒNIM. (1919): Monografías històrica de la Iglesia de Biniali, Biniali. 
(manuscrit conservat a la biblioteca diocesana).
ROSSELLÓ, R. (2006): Noticiari de Biniali, Mallorca.
FURIÓ, A. (1840, ed. 1988): Panorama óptico-histórico-artísitico de las 
Islas Baleares. Palma
LLABRÉS, P. (2006): La iconografia de l’esglesia de Pina (Mallorca), 
Palma.
VILLALONGA DE CANTOS, P. (1985-1987): La iglesia de los S.S. Cos-
me y Damián de Pina en Algaida (Mallorca). Programa constructivo e 
iconográfico. 
MUNAR, G: “Breve biografia del M. Rdo. D. Gabriel Mariano Ribas de 
Pina” fundador de las hijas de la misericordia, terciarias franciscanas.
Arxiu Diocesà Mallorca



SENCELLES A LA HISTORIA
DE LLUCMAJOR

Pau Tomàs Ramis





411 

SENCELLES A LA HISTORIA
DE LLUCMAJOR

 La Historia de Llucmajor, del desaparegut Bartomeu Font Obrador, és 
una obra que consta de 9 volums, més de 5.200 pàgines en total de texts, 
llistats, transcripció de documents, mapes, plànols, dibuixos,... que recu-
llen la història de la ciutat des de temps prehistòrics fins a la dècada dels 
anys 30 del segle XX. Evidentment la història de la vila llucmajorera està 
relacionada amb la història dels altres pobles, ciutats, viles i llogarets de 
Mallorca. El propòsit d’aquest treball, que es presenta aquí, és extreure de 
l’obra de Font Obrador aquelles notícies que facin referència a Sencelles, 
codificar-les i classificar-les segons la graella que es presenta a continuació. 

 És cert que el novè volum de la Historia de Llucmajor, és el volum que 
recull els índexs de la resta de 8 toms, però simplement s’hi reflecteix la 
pàgina i tom on es poden localitzar entrades com per exemple Sencelles. En 
aquest treball, per facilitar d’alguna forma la recerca a altres investigadors 
interessats en temes concrets, en èpoques concretes, en fets específics… 
s’ha intentat, de forma breu i concisa, recollir aquestes notícies i exposar-
les de forma classificada.

 L’accés a l’obra Historia de Llucmajor és senzilla a moltes biblioteques 
de Mallorca, per això considero que tenir aquest índex de notícies relacio-
nades amb Sencelles pot facilitar, en un futur, la consulta de l’obra a aquells 
punts específics que en cada moment es vulguin estudiar.

 En total he localitzat 55 entrades que fan referència a Sencelles, 54 amb 
l’entrada Sencelles i 1 amb l’entrada Binali, mentre que d’altres topònims 
consultats com Ruberts no n´he localitzat cap. Aquestes referències abra-
cen una franja temporal des de l’època talaiòtica, curiosament l’única re-
ferència que hi ha a Biniali, fins a finals de la dècada dels anys 20 del segle 
XX i poden servir per acabar de conformar o completar altres històries, 
altres estudis, altres investigacions.

 Al cap davall de la graella podreu trobar també la correspondència de les 
abreviatures que fan referència a la temàtica o temàtiques on s’emmarca 
cada una de les notícies localitzades i consignades.
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GRAELLA DE CLASSIFICACIÓ DE NOTÍCIES 
RELACIONADES AMB SENCELLES

VOLUM
PÀGINA

ÈPOCA CLASSI-
FICACIÓ

TIPUS 
DE 
TEXT

DESCRIPCIÓ

V. I,
p. 84

Conquesta 
de
Mallorca

BIB
MUS

Peu de 
pàgina

La distribució dels “juz” de 
Mallorca segons Conquista 
Mall., 247. Hi diu: (...) y Ca-
narrossa sita en el caserío de 
Son Arrossa junto a Sancellas 
cesó de existir bien pronto.

V. I,
p. 227

1324 ALI
BES

Text Carta que dirigeix el veguer 
de fora, Berenguer de San-
ta Cilia, als batles de Lluc-
major, Castellitx i Sence-
lles sol·licitant li enviassen 
el major número possible 
d’animals per poder oferir-los 
a l’infant Alfons, fill de Jau-
me II d’Aragó, que es dirigia 
a Cerdenya per conquerir-la: 
manam vos quen continent 
nos dejats tramate en la ciu-
tat aytants moltons e vedeles 
bones con puscatz per so com 
en la ciutat ha gran neces-
sari per lo esdeveniment del 
noble infant Darago e asso 
fets en continent tots altres 
fets lexats e trametets nos per 
scrit lo nombre del bestiar de 
que serà asso no mudets. Ex-
tret d’AHM, T. 203, 56.
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V. I,
p. 236

1350 AGR Text Totals dels delmes reials. 
Desglossat de blat, vi, bestiar, 
hortalisses.
Alaró: vi: XXV ll.; bestiar: 
XV ll.; oli: XLV quortans,VI 
ll. XV s.;  ortalissa: I ll. XI s. 
Blat venut en lo de Robines e 
Sencelles.
Robines: blats (Alaro, Robi-
nes y Sencelles), DCCC ll.; 
vi de Robines, LXXXV ll.; 
bestiar de Robines, X ll. II s. 
VI d.
Sencelles; vi: XXX ll.; bes-
tiar: XXXV ll. X s.; ortalis-
sa: I ll. V s. Total de Robi-
nes, Alaró i Sencelles (que 
es comptabilitza tot junt) en 
els delmes reials: 895 lliu-
res, 2 sous i 6 diners. Extret 
d´AHM, RP (3789), VII-XXI 
v.

V. I,
p. 237

1350 AGR Text Sencelles com a màxim pro-
ductor de blat de l’illa en el 
gurp format per Robines, 
Alaró i Sencelles amb 800 
lliures. Ocupa el vuitè lloc 
també en la producció de vi 
amb 30 lliures i el setè en 
hortalissa amb 1 lliura i 5 
sous. (Calculat a partir dels 
delmes reials).

V. I,
p. 241

1329 DEM Gràfic �ndex general de població. 
Gràfic de J. Mascaró Pasa-
rius. Sencelles està en 24è 
lloc amb més o manco 500 
habitants.
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V. I,
p. 242

1329 ECO Text Transcripció de Reebuda 
del Monedatge de la ciutat 
e de fora. Lo Monedatge de 
Senceiles CXII Morebatins. 
Extret d´AHM, RP (3772), 
130-54.

V. I,
p. 245

1350 ECO Text Transcripció del llistat Mode-
datge (1350). Senselles (Cent 
III Mº) LIII lliures IIII sous. 
Extret d´AHM, RP (3788), 
32-46.

V. I,
p. 251

Segle XIV DEM
CAS

Text Dones de Llucmajor casades 
amb homes de Sencelles que 
residien a Llucmajor: Fran-
cisca, filla de Pedro Tria, amb 
Pedro Real de Sencelles.

V. I,
p. 252

Segle XIV DEM
CAS

Text Dones de Sencelles casades 
amb llucmajorers i residents 
a Llucmajor: Francisca, filla 
de Pedro Roca de Sencelles, 
casada amb Domingo Piera. 
Extret de: Datos procedentes 
de notarios de Llucmajor (si-
glo XIV): Bernardo y Miguel 
Tomàs, G. Cardell, Estrany 
Bonet y J. Despuig del AHM.

V. I,
p. 265

1360 CAS G r a e -
lla

Algunos nombres femeninos. 
Fa referència al matrimoni 
abans anomenat de Francisca 
i Pedro Real. Francisca. Hija 
de P. Tria, casó con Reial 
de Sencelles. Extret d´AHM, 
Prot. LC. i AMLL, Clavaria-
to.
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V. I,
p. 367

1359 DEF Text Homes d´armes. Sencelles 
comptava amb 124 homes 
d´armes. Extret d´ADM, Sec-
ción Sueltos Manuscritos, 
sig. (28) 2931.

V. I,
p. 374

1358 DEF Peu de 
pàgina

Participació de Sent Seyles 
a la construcció de les mu-
rades d´Alcúdia (26 homes i 
3 animals). Similis litera fuit 
directa bajulo et juratis de 
Sent Seylas de XXVI homini-
bus et III animalibus. Extret 
d´AHM, LC (19), 164 r-v.

V. I,
p. 378

1392 DEF Peu de 
pàgina

Contribució per armar gale-
res davant un possible atac 
sarraí. Sencelles ha d´aportar 
15 homes. Extret d´AHM, LC 
(64), 202v – 203.

V. I,
p. 379

1398 D E F - 
ECO

Peu de 
pàgina

Despeses per pagar galeres 
armades. Sencelles 125 lliu-
res. Extret d´AHM, LC (73), 
50-52.

V. I,
p. 380

1398 DEF - 
ECO

Peu de 
pàgina

Despeses per defensa. Obli-
gació de pagar un emprèstit 
de deute. Sencelles LXXXXI 
lbr. Extret d´AHM, LC (19), 
52-53.

V. II,
p. 13

S.XV BIB
CRE
MON

Peu de 
pàgina

Anomena l’obra de Bartomeu 
Ferrà, Techos artísticos en la 
Isla de Mallorca y Cruces de 
Piedra, Biblioteca Balear, 
Palma 1959, on apareix un 
llistat de les creus de terme de 
Palma i el seu terme, Alaró, 
Alcúdia, Algaida, Andratx, 
Artà, Binissalem, Bunyola, 
Calvià, Inca, Lloret, Llucma-
jor, Manacor i Sencelles.
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V. II, 
p. 212

1400 DEM G r a e -
lla

Llucmajorenses avencinda-
dos fuera de su villa y termi-
no. Trobam a Tomás Mir amb 
residència a Sencelles. 

V.II, 
p. 217

1498 DEM
ECO

Gràfi-
ca

Morabatín de toda la Isla co-
rrespondiente al año 1498. 
Sencelles aproximadament 
140. Gràfic de J. Mascaró
Pasarius.

V. II, 
p. 221

1 4 2 2 -
1496

ECO Taula Computo del morabatín equi-
valente al número de fuegos 
de la población mallorquina. 
Al 1422 a Sencelles n´hi ha-
via 164, al 1427 n´hi havia 
140, al 1433 no se’n com-
puta cap, al 1444 n´hi ha 66, 
al 1452 n´hi ha 67, al 1459 
són 91, al 1466 n´hi ha 113, 
al 1475 n´hi ha 138, al 1482 
són 156, al 1489 n´hi ha 132 i 
al 1496 no se´n computa cap. 
Extret d´AHM, RP (187), f. 
1-195v

V. II,
p. 416

1472 - 
1477

ECO - 
GOV

Text Procés per conservar repre-
sentació al Síndic de les viles 
foranes. Sencelles pot comp-
tar amb un síndic. Extret 
d´AMLL, Clavariato, 1472 i 
AMLL, Clavariato, 1476.

V. II,
p. 434

1405 FES
MONQ

Text Enviament d´homes per part 
de Sencelles, 15 en total, a 
l´homenatge que es reté a 
Martí el jove, rei de Sicília. 
Extret d´AHM, AGC (1), 73 
r-v.
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V. II,
p. 487

1489 ESG Text Ordres conferides per part del 
Bisbe Juan Salinas a Galce-
rán Armengol, fill de Guillem 
de Sencelles. Extret d´ADM, 
Libros de Ordenes.

V. III,
p. 4

1 5 7 8 -
1579

EST Text Sencelles recollida a l’Estim 
General a AH-2058. Aquest 
volum comprèn Ciutat i el 
seu terme, Esporles, Marra-
txí, Calvià, Andratx, Puig-
punyent, Valldemossa, Al-
cúdia, Pollença, Sencelles, 
Santa Maria, Alaró, Bunyo-
la, Sóller, Santayí, Campos, 
Montuïri, Algaida i Llucma-
jor. Extret d’ARM, AH-2058 
i AH-2059.

V. III,
p. 191

1568 AGR
CON(b)
CON(t)

Text Jaume Villalonga lloga per 3 
anys a Bernat Armengol de 
Sencelles la seva possessió 
llucmajorera de Puigderrós: 
le conro y les pastures dels 
ortals y les rotes tinents ab 
le Bassa de dita possessió, 
entregant 2 bísties i palla, 
l’any següent. Paga anual 
de 35 quarterades de blat i 4 
gallines bones per amenjar 
aportades en la Ciutat. Extret 
d’ARM, Prot, M-917, 131-
134.

V. III, 
p. 212

1585 BES Gràfi-
ca

Ganadería local (relación de 
Vic en 1585) de Jaume Sastre 
Moll. Bestiar de llana. Sen-
celles hi surt consignat amb 
aproximadament 5000 ani-
mals.
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V. III, 
p. 212

1585 BES Gràfi-
ca

Ganadería local (relación de 
Vic en 1585) de Jaume Sastre 
Moll. Mules i ases. Sencelles 
hi surt consignat amb aproxi-
madament 290 animals.

V. III, 
p. 213

1585 BES Gràfi-
ca

Ganadería local (relación 
de Vic en 1585) de Jaume 
Sastre Moll. Bestiar porquí. 
Sencelles hi surt consignat 
amb aproximadament 380 
animals.

V. III, 
p. 213

1585 BES Gràfi-
ca

Ganadería local (relación de 
Vic en 1585) de Jaume Sastre 
Moll. Vaques. Sencelles hi 
surt consignat amb aproxima-
dament 140 animals.

V. III, 
p. 273

1579 TES Text Joan Ramis, de Llucmajor i 
soldat a Flandes, anomena 
executors del seu testament 
a la seva esposa Aina, al seu 
sogre Llorenç Puig i a Mi-
quel Ramis de Sencelles, el 
seu germà.  Deixa 150 lliu-
res a les seves filles, Joana i 
Apol·lònia, usufructuària a la 
seva esposa i hereu univer-
sal al seu fill Bartomeu, amb 
manda pia de 33 misses i una 
cantada anual. Extret d’ARM, 
Prot. M-1021, 248 y ss.

V. III,
p. 290

1509 DEM Grae-
lla

Llucmayorers avecindados 
fuera de su villa y termino. 
Mn. Joan Pellicer (presbiter-
rector), resident a Sencelles.

V. III,
pp. 295 
i 297

1520
1568

DEM G r a e -
lla

Los forasters de Llucmajor. 
Rafel Arbós, any 1520. Ma-
teu Llabrés, any 1568. Els 
dos procedents de Sencelles. 
Extret d´AMLL, LA-3, 307 
bis.
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V. III,
p. 470

1509 ESG Text El llucmajorer Joan Pellicer 
com a presbíter beneficiat de 
la Catedral i rector de Sence-
lles.

V. III, 
p. 517

Segle XVI COR Peu de 
pàgina

Ajuda a les costes de Son 
Monget, a Llucmajor, de mi-
licians d’Algaida, Sencelles i 
Binissalem per desbaratar in-
cursions de pirates i corsaris 
turcs.

V. III, 
p. 530

1550 COR Text Despeses relacionades amb 
incursions piràtiques a les 
costes mallorquines: 1 l. 
per despeses per la gent es-
trangera qui stava assi per 
los moros y 10 s. son per pa 
prengueren al jurats par los 
de Sanselas i de Binisalem. 

V. III,
p. 534

1551 DEF  
MON 
OBR

Text Contribució de  60 sencellers 
a les obres de fortificació de 
Ciutat. Extret d´ARM, AH-
315, 53 r-v.

V. III,
p. 535

1575-76 DEF 
MON  
OBR

Text Contribució de 25 sencellers 
i 10 ases procedents de la vila 
a les obres de fortificació de 
Ciutat. Extret d´ARM, AH-
344, 170 r-v i 171.

V. III,
p. 554

1540 DEF Text Creació del terç de milícia 
conformat per Llucmajor, 
Campos, Santanyí, Algaida, 
Montuïri, Sencelles, Porreres 
i Santa Maria. 

V. III,
p. 555

1570 DEF Text Creació de la milícia local de 
Llucmajor, amb reforç pro-
cedent de la gent de socors 
d’Algaida, Sencelles i Binis-
salem.
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V. IV,
p. X

S e g l e 
XVII

GGC Text Sencelles forma part de la 
segona categoria de les vi-
les de Mallorca a l´hora 
d´anomenar jurats pel Gran i 
General Consell.

V. IV,
p. 386

1592 ALI Text Nombre de persones a les 
quals corresponien 9 unces 
de pa diàries. A Sencelles hi 
havia 540 persones en aques-
ta situació. Extret de Lo que 
se es menester cada dia en la 
part forana donant un pa per 
persona de 9 unzes tant home 
com dona, ARM, 89 r-v.

V. IV,
p. 396

1652-53 PES Text Llistat de morts per població 
degut a la pesta. A Sencelles 
n´hi hagué 23. Extret d’ARM, 
AH 6562.

V. IV,
p. 553

1603 BIB
ECO

Llistat Talla general de 1603. 
Sencelles 41 ll., 5 s., 4. Extret 
d´Estudio Archivístico-His-
tórico de las fuentes fiscales 
de Mallorca, desde el siglo 
XV al XIX. Gabela de la Sal, 
Tallas y Derechos del Aceite. 
Palma 1981. ARM.

V. IV,
p. 555

1601 ECO
MONQ

Llistat “Lo que han de girar en tau-
les las villes als Sindichs cla-
varis per los Coronatges del 
rey”. A Sencelles (Cencellas) 
li corresponen 121 lliures, 
15 sous i 10 diners. Extret 
d´AMLL, LA-4, 307 v. y 31 v. i 
Carta al batle del 17 de abril 
de 1601. Id., Bandos.
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V. V,
p. 91

1715 MONQ Text Sencelles com una de les vi-
les limítrofes amb Binissalem 
que ja havia acudit a prestar 
obediència al rei Don Felipe; 
que los honors Balle y Jurats 
se informen ab differents vi-
las circunsvisines com es Al-
gayda, Muntuyri y Sencellas 
qui son estats ja en Biniselem 
he prestar la obedientia al dit 
son Rey y Sr. y que se com-
ponguin ab la matexa forma 
dites vilas se son compostes.

V. V,
p. 499

1757 ESG Text Acció pastoral i homilètica 
del Convent de Llucmajor. 
Cobrament d’1 lliura i 10 
sous dels Obrers del Santís-
sim Sagrament de Sencelles 
per un sermó el dia del Cor-
pus que predicà el P. Lector 
Sanxo dia 13 de juny. Extret 
d´ARM, C-1061, C-1063, 
C-1064.

V. V,
p. 501

1767 ESG Text Acció pastoral i homilètica 
del Convent de Llucmajor. 
Cobrament d’1 lliura per un 
sermó  dia 27 d’abril de St. 
Vicens Ferrer Sancellas. Ex-
tret d´�dem.

V. V,
p. 502

1775 ESG Text Acció pastoral i homilètica 
del Convent de Llucmajor. 
Cobrament d’1 lliura i 4 sous, 
dia 24 d’agost, per un sermó 
de Sant Bartomeu que va pre-
dicar el P. Guardià Fr. Gabriel 
Mercadal a Sencelles. Extret 
d´�dem.
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V. VI, 
p. 96

1801 CEM
ESG

Text Sencelles demana abonar les 
sepultures del cementiri per-
què per enterrar necessitaven 
treure defora als inhumats per 
l’estretor de les sepultures de 
l’església.

V. VI,
p. 98

1807 CEM Llistat Import dels cementiris de 
l´illa. Sencelles consignat 
juntament amb el de Costitx 
36.533 reials de velló. Extret 
de BAP, Ms. 3, t. X.

V. VI,
p. 313

1820 PES
SAN

Text A causa de la pesta que s’havia 
declarat al llevant de Mallor-
ca (Son Servera, Artà i Cap-
depera) a Llucmajor es refor-
ça el cordó sanitari. En el seu 
punt núm. 2 estableix que les 
persones que vulguin entrar 
a Llucmajor procedents de 
Petra, Sant Joan, Inca, Sen-
celles, Costitx, Lloret, Santa 
Margalida, Maria i Manacor, 
portessin o no butlleta de sa-
nitat els manassin que havien 
de retornar als seus pobles 
d’origen si no eren llucma-
jorers. I si eren llucmajorers 
que venien d’aquells pobles 
que els membres del cordó 
sanitari els entretenguessin i 
es donàs part a l’Ajuntament. 
Extret d’AMLL, LA-15, (VI), 
23 v-24.
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V. VI,
p. 456

1814 CONS Text Divisió dels partits en què 
podrien dividir-se les illes de 
Mallorca, Menorca i Eivissa. 
Sencelles, que es consigna 
amb 795 habitants, pertanyia 
al partit de Llucmajor. Extret 
d´un “Documento impreso 
cortesia del professor J. Lla-
dó Ferragut”.

V. VI,
p. 710

1902 ESG Peu de 
pàgina

Menció de la casa que tenien 
a Sencelles les germanes de 
la Caritat. Extret d´ARM, S, 
C-117, núm. 358-400.

V. VII,
p. 163

1928 ESP Text Pla de vol d’un concurs de la 
Societat Colombòfila Local 
Lluchmayorense. La ruta del 
segon concurs comprenia Al-
gaida, Sencelles i Inca. Extret 
del testimoni de Sebastià Mas 
Veny, president de la Federa-
ció Balear de Colombofília.
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V. VII, 
p. 298

Època
talaiòtica

BIN
CMB
COE
TAL

Text Font Obrador ens parla de 
la cova de ca s’Hereu, dins 
el gran pla de Son Julià, del 
terme de Llucmajor, exca-
vada per l’Institut d’Estudis 
Catalans en la campanya 
d’excavacions que va por-
tar a terme a Mallorca entre 
l’any 1916 i el 1923. Una 
cova d’enterrament on les 
inhumacions no guardaven 
cap ordre. La cova és situa 
en l’època de decadència de 
la cultura dels talaiots amb 
deixalles d’enterraments ar-
gàrics. En parlar d’altres co-
ves localitzades a la zona ens 
parla d’una d’uns 8 metres de 
diàmetre per 2 d’alt on s’hi lo-
calitzaren més d’un centenar 
d’esquelets i afegeix: Els en-
terraments eren d’inhumació 
i apilotats fins a tocar la vol-
ta de la cova, entremig dels 
esquelets hi recolliren gran 
nombre d’objectes de cerà-
mica, bronze, plom, ferro i 
vidre, iguals als de la cova 
Monja de Biniali, però amb 
més bon estat de conservació 
per no haver sofert l’acció 
del foc. Extret d’Anuari de 
l’Institut d’Estudis Catalans: 
1915-20, VI, 733.

V. VII, 
p. 326

1917-18 EPI Llistat Número de morts els mesos 
d´octubre de 1917 i octubre 
de 1918 a causa del grip del 
18. A Sencelles 2 i 6, respec-
tivament. Extret de La Almu-
daina, 13 de novembre de 
1918.
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 Llistat d’abreviatures utilitzades a la classificació de la graella.

AGR: agricultura
ALI: alimentació
BES: bestiar
BIB: bibliografia
BIN: Biniali 
CAS: casaments
CEM: cementiris
CMB: cova Monja de Biniali
COE: cova d’enterrament
CON(b): contracte per bestiar
CON (t): contractre lloguer de terres
CONS: constitució
CRE: creus de terme
DEF: defensa
DEM: demografia
ECO: economia
EPI: epidèmia
ESG: església 
ESP: esport
EST: estim 
FES: festa
GGC: Gran i General Consell
GOV: Govern
MON: monuments
MONQ: monarquia
MUS: musulmana (època)
OBR: obres
TAL: època talaiòtica
TES: testament





EL PATRIMONI DOCUMENTAL DE
SENCELLES: CATALOGACIÓ,
INVENTARI I ORDENACIÓ DE
L’ARXIU MUNICIPAL
Irene Cabrer González
Aina Mora Vives
Antoni Quetglas Cifre





429 

EL PATRIMONI DOCUMENTAL DE
SENCELLES: CATALOGACIÓ,
INVENTARI I ORDENACIÓ DE
L’ARXIU MUNICIPAL

1. Introducció 

 El municipi de Sencelles compta amb un important arxiu documental, 
que recull la història de la localitat.  Es tracta, doncs, d’un patrimoni que 
cal conservar, protegir i difondre per a les properes generacions.
Amb aquest plantejament tan bàsic iniciàrem el 2016 la tasca de revisió 
de la catalogació, inventari i ordenació de l’arxiu municipal de Sencelles. 
En el present article volem presentar un resum de la feina feta, entenent que 
això sols és l’inici de la posada en marxa d’un projecte de futur que reguli 
la gestió documental de l’Ajuntament.

2. Notes històriques de l’arxiu de Sencelles

 Entre finals dels anys vuitanta i principis dels anys noranta, gràcies a la 
iniciativa del Consell de Mallorca, es va procedir a la classificació i orde-
nació de l’arxiu municipal i a l’elaboració del quadre de classificació de 
l’arxiu, seguint les pautes establertes pels tècnics de la institució insular.
Malauradament aquest arxiu ha sofert al llarg dels darrers vint anys diver-
sos trasllats i canvis d’ubicació sense gaire control. El darrer lloc on es va 
ubicar fou les antigues escoles de Can Bril, a una sala que va sofrir desper-
fectes i despreniments del sostre.

 D’aquesta manera, si bé bona part de la documentació ja arreglada es 
va col·locar seguint l’ordre establert, una altra part, especialment la més 
antiga, havia estat guardada en capses, amuntegada sense gaire ordre.
Tampoc, en els darrers vint anys la documentació que va seguir generant la 
institució va rebre cap tipus de tractament arxivístic.

3. La gestió documental: objectius i normativa 

 S’entén per gestió documental el conjunt de normes, tècniques i pràc-
tiques usades per administrar el flux de documents de tot tipus en una or-
ganització, permetre la recuperació d’informació des d’ells, determinar el 
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temps que els documents han de guardar-se, eliminar els que ja no servei-
xen i assegurar la conservació indefinida dels documents més valuosos, 
aplicant els principis de racionalització i economia.

 Dir, també, que el document d’arxiu és testimoni material d’un fet o acte 
realitzat per una persona o institució en l’exercici de les seves funcions. Els 
documents d’arxiu són únics i “originals”, no té sentit aïllar-los i separar-
los del seu context de creació, del seu productor, ja que perdria el seu valor 
informatiu i sobretot el seu valor de testimoni. Té valor per la seva perti-
nença a aquest conjunt. La documentació té tres fases de “vida”:

1. Fase activa o corrent: període en què els documents (actius o corrents) 
són indispensables per al desenvolupament i suport de les activitats quoti-
dianes de l’organisme. Són d’ús freqüent. És l’anomenat Arxiu de gestió.
2. Fase semi activa: període en què els documents (semi actius) han de ser 
conservats per raons administratives i sobretot legals i financeres. Arxiu 
intermedi.
3. Fase definitiva�històrica: període en què els documents no responen 
directament als objectius de la seva creació. Han estat avaluats com a “de-
finitius” (conservació permanent). Arxiu històric.

Elecció de jurats, mostassaf i oïdors de comptes, de gener de 1409

 Hem de tenir en compte també que el tractament de la documentació de 
l’arxiu es troba regulada per certes disposicions legals, destacant:
·  Constitució Espanyola de 1978.
·  Llei 7/1985, que regula les bases del règim local (BOE, 80, 03/0471985).
·  Llei 16/1985, que regula el patrimoni històric espanyol.
·  Llei 12/1998, que regula el patrimoni històric de les Illes Balears.
·  Llei 03/2003, del règim jurídic de l’Administració de la CAIB.
·  Llei 15/2006 d’Arxius i Patrimoni Documental de les Illes Balears.
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 D’aquesta manera, l’actuació que s’ha portat a terme a l’arxiu municipal, 
no sols va encaminada a l’ordenació de la documentació ja històrica o en 
fase de ser-ho, sinó també a posar les bases per a una gestió documental 
futura del que vagi generant l’Ajuntament.

4. Les fases de la tasca realitzada a l’arxiu municipal 

 El projecte de classificació, inventari i ordenació de l’Arxiu de Sencelles 
es va dividir en diverses fases:

1. La primera fase es va dur a terme entre l’1 i el 30 de setembre de 2016 a 
l’edifici de  Can Bril on estava dipositada la documentació de l’arxiu. Les 
tasques que es realitzaren foren les següents:

· Elaboració d’un nou Quadre de Classificació, aprofitant el ja existent però 
adaptant-lo i seguint un poc les pautes de la proposta de Quadre que esta-
bliren el Grup d’Arxivers Municipals.

· Revisió de 1.450 fitxes de l’inventari realitzat pel Consell. Aquesta docu-
mentació va ocupar unes 325 capses d’arxiu.

· Inclusió de documents antics que no estaven inclosos en el dit inventari.
· Estudi dels espais disponibles de propietat municipal per al trasllat i 

instal·lació de l’arxiu. Es va concloure que el millor lloc era en unes 
sales de l’antic Quarter de la Guàrdia Civil, just devora de la biblioteca 
municipal.

 En aquesta tasca, a banda de les persones que signen l’article –que feien 
les tasques de coordinació- hi varen intervenir un tècnic bibliotecari arxiver 
(Joan Bernat Esteva) i dues auxiliars (Joana Maria Arrom Ramis i Rosa 
Llabrés Sans).
 A l’hora de realitzar la feina, es trobaren una sèrie de problemes i dificul-
tats:
· Faltaven documents que en teoria estaven inventariats i es desconeixia on 

estaven localitzats.
· Es va trobar bastanta documentació històrica que no estava inventariada.
· Havien desaparegut fitxes del fitxer original.

2. La segona fase de l’actuació es va dur a terme entre octubre i novembre 
de 2016 i va consistir a continuar la revisió de l’actuació feta als anys no-
ranta alhora que es va incloure la documentació generada per l’Ajuntament 
en les dècades posteriors. Les tasques que es dugueren a terme foren: 



432 

· Deixar enllestit el Quadre de Classificació
· Revisió de 2.500 fitxes de l’inventari realitzat pel Consell. Aquesta docu-

mentació va ocupar unes 763 capses d’arxiu.
· Inclusió de documentació històrica que no estava inventariada. 
· Es varen habilitar les noves sales d’arxiu d’Es Quarter, amb la instal·lació 

de prestatgeries compactes.

 Amb l’actuació realitzada els mesos d’octubre i novembre s’ha portat a 
terme un 70% del total del projecte.
 En aquesta segona fase es va procedir a fer el trasllat de gran part de la 
documentació arreglada al Centre Es Quarter.

3. La tercera fase, i darrera, preveu concloure el projecte, finalitzar el tras-
llat de la documentació restant a Can Bril i afegir també el gruix important 
que resta a les dependències de l’Ajuntament per poder agrupar l’arxiu 
històric i l’administratiu en una sola sala.

5. El procés de catalogació, inventari i ordenació de l’arxiu municipal

5.1. El primer pas: neteja i triatge

 Tots els volums, lligalls i capses de cartó on estaven els documents 
municipals a la sala de Can Bril, amb el sostre davallat i exposats a una 
gran humitat provinent dels finestrals, no la feien el lloc més adequat per a 
guardar l’arxiu.
 En primer lloc i a causa de l’estat en què es trobaven  els documents 
repartits als prestatges de la sala i les capses, es destriaren tots els volums o 
llibres que  pertanyien a la mateixa secció. 

 
Estat en què estaven les capses i volums a la sala de Can Bril
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 D’aquesta manera, la realització de les fitxes i la seva classificació anava 
més ràpida per què les dades eren les mateixes i només canviava l’any. 
Un cop classificats tots els volums, es va treballar amb el gruix de capses 
de cartó que conformaven l’arxiu municipal, el buidatge de les mateixes i 
la tria de la  documentació que estava amb més mal estat i un cert estat de 
degradació, a causa sobretot de la humitat.

 En treure el material, ja es va separar segons el seu estat de conservació. 
Un a un,  lligalls, volums i fulls foren netejats en una primera fase a mesura 
que es treien dels cartons. No s’ha aplicat cap producte químic, ni de neteja 
en concret. Cada element de l’arxiu s’ha anat raspallant amb un pinzell per 
tal de no fer malbé els documents. 

 Els impresos i exemplars que estaven més malmesos per la humitat, i 
gairebé semblaven banyats, van ser assecats al sol i amb un calefactor els 
mesos de fred.

 Amb els elements que anaven sortint, s’adaptava paral·lelament el qua-
dre de classificació que ja tenia el municipi de la darrera intervenció docu-
mental al nou quadre classificatori actual, amb les variacions necessàries i 
que aglutinaria tots els llibres i enquadernacions que compareixien a cada 
capsa.

 El dany que presentaven els documents no era sols el resultat d’haver 
estat tot exposat a agressions externes produïdes per la climatologia, atès 
que la sala no estava tancada de manera hermètica. A més s’hi afegia tota 
la brutícia que havia caigut a sobre, quan el sostre de la sala on romania 
l’arxiu va cedir. Aquest aspecte unit a la degradació normal que sofreix el 
paper en circumstàncies normals: atacs d’insectes xilòfags que causen rup-
tura de fibres, els fongs, la biodeterioració, la pols i brutor, ... han fet que en 
aquest conjunt trobem tots els desperfectes coneguts i que poden afectar el 
paper. 

 De caràcter estructural hem trobat:
· Infeccions o invasions biològiques, que han malmenat el paper i que a 

més han contagiat a altres documents. 
· Rigidesa de la documentació que ha perdut l’elasticitat i flexibilitat a cau-

sa d’algun problema de deshidratació i acidesa del suport. 
· Feblesa a l’haver perdut la seva consistència original a causa de l’atac de 

microorganismes o per una humitat excessiva.  
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· Documents trencats d’extrema fragilitat que han perdut els seus trets es-
sent de difícil manipulació i en propensió a espatllar-se.

 La documentació també va sofrir la pèrdua d’algun dels seus elements 
originals, com la pèrdua de suports - on el material ha sofert un dany que 
va en detriment de la seva forma inicial-, forats, galeries - que en forma de 
trajectes espatllen el suport-, perforació - produïda per agulles o talls inci-
sius dels lligalls pel material emprat,  trencats i fragmentats - talls, estrips i 
esquinçats juntament amb esquerdes o clivellats- i fregades o erosions. Els 
fulls dels llibres o cartes han patit també diverses classes de deformacions 
tals com arrugues, plecs, doblegaments, esquinços, cargolaments, ondula-
cions, tensions i enfonsaments.
 Les taques que hem trobat de brutícia de diversa procedència, no han po-
gut ser esvaïdes, tot un ventall de màcules de pols, de greix, de ditades, de 

coles, d’excrements, de flori-
dura, de “foxing”1, oxidació, 
rovell, humitat, tintes, esgro-
gueïments, enfosquiments i 
descoloriments són presents a 
molts dels documents encara 
que no tots tenen aquest estat 
pèssim resumit.

 En pocs dels documents hi ha una intervenció directa que no fos la neteja 
dels mateixos. A diversos impresos que venien lligats,  el que sí s’ha fet és 
l’eliminació i canvi de cordellins agressors que segaven el paper per vetes 
més gruixades i planes que permeten de millor manera la conservació de 
les cartes i fulls esmentats. Gran part del treball de sanejament ha estat la 
supressió de grapes i clips per tal d’aturar l’oxidació, rovell i degradació de 
la documentació que en duia. 

Part de la ferralla que duien els
documents de l’arxiu i que ha
estat llevada

1  Moltes taques petites de color marró produïdes per uns microorganismes que reaccionen 
amb les impureses d’origen metàl·lic del paper quan es combina amb un excedent d’humitat.
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 Una altra petita intervenció duta a terme ha estat la d’eliminar bocins 
totalment tacats d’àcids corrosius per tal de frenar el deteriorament, bogant 
per una millor conservació tot i la precarietat del document i de l’acció. En 
el cas dels pergamins s’han canviat totes les carpetes i s’han adjuntat papers 
secants per a propiciar una millor conservació.

5.2 Segon pas: classificaci� i ordenaci�

 Per a la classificació dels fons de l’Arxiu Municipal de Sencelles, vàrem 
seguir les nocions dictades per Schellenberg. Segons ell, �classificar con-
sisteix a agrupar jeràrquicament els documents d’un fons mitjançant agre-
gats o classes, des dels més amplis als més específics, d’acord amb els 
principis de procedència i ordre original”2. Segons aquesta definició els 
agregats documentals ens vénen donats pels mateixos creadors, les perso-
nes, les oficines i divisions administratives que tramiten els documents en 
l’acompliment de les seves funcions; en tal sentit la classificació està im-
plícita a l’origen. A pesar de la teoria, moltes vegades això no és suficient, 
ja que els documents evolucionen amb la institució que els genera, en el 
temps amb les estructures, nivells competencials i procediments, de mane-
ra que l’arxiver necessita establir un sistema de classificació vàlid per a tots 
els documents d’un fons, siguin quines siguin les estructures, les funcions i 
els procediments de l’entitat que els ha creat.

   
Etapa de classificació de les capses d’arxiu 

 Tres són els elements que podem considerar claus en la classificació dels 
documents: 
1. Les accions que aquests documents es refereixen.
2. L’estructura orgànica de la dependència que els produeix.
3. Els assumptes o matèries sobre els quals versen.

2 SCHELLENBERG, T. H., Archivos modernos. Principios y técnicas, 
México, Archivo General de la Nación, 1987.
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 Així doncs, tenint en compte aquestes premisses i la documentació con-
servada, vàrem triar un sistema de classificació funcional. En aquest sis-
tema les sèries s’agrupen d’acord amb la naturalesa dels documents. Ho 
hem considerat correcte, ja que les funcions i les accions deriven de les 
fins inherents a l’entitat, a més de donar estabilitat. La dificultat ha radicat 
a poder identificar correctament les sèries, a causa de la impossibilitat de 
contactar amb ningú que hagués estat relacionat directament amb la gestió 
de l’entitat.

 A l’hora d’elaborar el Quadre de Classificació de l’arxiu, malgrat que ja 
n’hi havia un d’existent, ens hem decantat per seguir les directrius propo-
sades pel Grup d’Arxivers Municipals de Mallorca. 
El quadre de classificació de l’arxiu municipal es constituirà a partir de la 
subdivisió en quatre nivells:

Fons: Ajuntament de Sencelles.
Secció: detallarà les diferents funcions que desenvolupa l’Ajuntament 
(per exemple: secretaria o urbanisme).
Subsecció: fa referència a les subfuncions que es desenvolupen (per 
exemple: contractació de personal o la concessió de permisos d’obra).
Sèrie: delimitarà els tipus d’expedients i agrupacions de documents re-
ferits al mateix assumpte (per exemple: contractes o llicències d’obres).

Així, tota la documentació ha quedat classificada en cinc blocs documen-
tals:

I. DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

 En aquest bloc s’inclou pràcticament el gruix de la documentació de 
l’arxiu, ja que correspon a la documentació generada pel mateix ajunta-
ment al llarg de la seva història.

1. ACCIÓ I ÒRGANS DE GOVERN

 En aquest grup documental s’inclou la documentació generada per 
un dels elements bàsics que formen un municipi: els òrgans de govern 
d’aquest: universitat (institució més antiga), batlia, ple municipal i les dife-
rents comissions (permanent, de govern, informatives i especials). També 
s’inclou la documentació referida a la competència normativa.
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2. ADMINISTRACIÓ

Comprèn la documentació lligada a totes les àrees i serveis lligats a 
l’administració de l’ajuntament com tal i que afecta a tots els organismes 
municipals. D’aquesta manera en aquest grup documental trobarem la do-
cumentació referida a la Secretaria (correspondència, informes, registres, 
etc.), a l’assessoria jurídica, al patrimoni i al personal municipal.

3. SERVEIS

 En aquest grup s’inclou la documentació de caràcter finalista. És 
a dir, dels serveis que dóna l’ajuntament a la ciutadania i també de les 
col·laboracions d’aquest amb altres òrgans de l’Estat.
Així trobarem la documentació referent als abastaments, l’agricultura i la 
ramaderia, el cementeri, el comerç, l’educació, la cultura, les festes, els es-
ports, la població, la sanitat i sanejament, la seguretat ciutadana, els trans-
ports o els serveis socials i beneficència.

4. URBANISME I OBRES

 Malgrat també tractar-se d’un servei que el municipi ha d’oferir a la 
comunitat. Pel seu gruix i importància li donam un dígit independent. 
S’inclou la documentació lligada a les obres municipals, les obres parti-
culars, l’obertura de negocis (activitats) i tot el que afecta la planificació 
urbanística.

5. ECONOMIA I HISENDA

 Comprèn tant la documentació de la gestió econòmica de l’ajuntament 
com la recaptació d’imposts. El conjunt documental està dividit en dues 
seccions. La primera inclou la documentació de l’Antic Règim fins al segle 
XIX. La segona la que correspon del segle XIX fins els nostres dies.

II. DOCUMENTACIÓ DE JUSTÍCIA

6. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

 En aquest apartat hi són inclosos els documents dels antics jutjats de 
Sencelles i de la Curia reial.
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III. DOCUMENTACIÓ PARTICULAR I D’ALTRES INSTITUCIONS

7. ARXIUS PARTICULARS I D’ALTRES INSTITUCIONS

 Aquest bloc documental actualment no conté documentació. Però s’ha 
mantingut, respectant la proposta del GAMM, per si des de l’arxiu munici-
pal s’incorporen arxiu de tipus privat o d’institucions no municipals.

IV. COL·LECCIONS FACTÍCIES

8. PERGAMINS

 El fons compta amb un total de 62  pergamins, que abracen del segle 
XIV al  segle XVI. 

V. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL

 Aquest bloc documental actualment no conté documentació. Però s’ha 
mantingut, respectant la proposta del GAMM, per si des de l’arxiu munici-
pal s’incorporen arxiu de tipus gràfic o audiovisual.

5.3 Tercer pas: descripció

 Per dur a terme la descripció dels documents d’aquest arxiu, s’ha seguit 
la norma internacional ISAD-G, és a dir responent a unes pautes de norma-
lització arxivístiques dictades pels organismes internacionals.
Amb ambdues eines arxivístiques només calia posar tota la nomenclatura a 
l’aplicació informàtica, introduint les dades necessàries per fer una fitxa de 
cada element patrimonial que s’ha pogut rescatar i que queda relacionat en 
un espai físic o nova capsa a la qual queda assignada la signatura, amb una 
numeració correlativa, pel qual queda classificat aquell element.

5.4 Quart pas: instal·lació 

 Per dur a terme la instal·lació de la documentació ja arreglada, s’adaptaren 
dues sales de l’edifici municipal de l’antic quarter de la Guàrdia Civil, on 
també es troba la biblioteca municipal, el casal de joves i la seu de la publi-
cació local “Sa Sella”. 
 Aquest espai va ser reformat i s’hi instal·laren a una sala prestatgeries de 
tipus “compacte” per aconseguir una millor conservació de la documenta-
ció i optimització de l’espai i a una altra prestatgeria de tipus metàl·lic. 
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Les raons del trasllat de la documentació al seu nou espai d’ubicació serien:

· Possibilitar un millor accés a la documentació per part dels investigadors 
i un horari més elàstic.

· Millorar la consulta dels documents administratius, ja que la nova ubica-
ció de l’arxiu es troba més propera a l’Ajuntament.

· Optimitzar els recursos de l’Ajuntament, alhora que pot utilitzar personal 
propi adscrit a la biblioteca.

· Els materials que es guarden necessiten un tractament i unes condicions 
de conservació majors i els nous espais els ofereixen.

· Aquesta nova ubicació dóna més autonomia a l’arxiu a l’hora de fer difu-
sió del seu fons o de fer activitats.

                           

Ordenació de l’arxiu a les prestatgeries compactes

5.5 Cinquè pas: difusió

 S’ha de fer conèixer l’arxiu en el seu entorn; ja que així la societat 
comprendrà la necessitat del seu servei i podrà valorar la seva utilització. 
L’arxiu ha de ser generador de cultura, per això es proposen actuacions per 
difondre el fons:
· Organització d’exposicions, visites comentades i tot el que es coneix com 

a serveis educatius i pedagògic dels arxius com tallers d’història, de pa-
leografia.

· Creació d’un espai web de l’arxiu a la plana de l’Ajuntament, on es mostri 
el fons de l’arxiu, els serveis que ofereix i l’inventari.
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· Digitalització de les seccions més rellevant i penjar-los a la web. Per això 
es podria firmar un conveni amb la UIB.

6. Conclusions 

 El mal estat de la sala de Can Bril i alhora la de la documentació de 
l’arxiu municipal de Sencelles, juntament amb una classificació que ha-
via quedat obsoleta i fora de les que actualment es manegen dins el grup 
d’arxivers de Mallorca, feien necessària una intervenció per tal de desar, 
classificar de bell nou i re ubicar tot el gruix de documents municipals que 
a Sencelles es conserven.

 La tasca de triatge o inventariat, neteja i classificació i posterior 
col·locació als prestatges és física i no gaire atractiva, a l’hora d’arrencar 
els claus, grapes i d’altres elements. D’altra banda esdevé un valor afegit en 
haver de treballar amb documents degradats i espatllats per què ha permès 
aprendre sobre tots els tipus de deterioraments que hom pot trobar. 

 Aquesta tasca llavors esdevé organitzativa i de gestió documental a me-
sura que  es va desgranant tota la documentació, un cop manipulada i neta.
Una vegada conegut de quina documentació disposàvem, s’ha pogut orde-
nar seguint el quadre i els diferents apartats de classificació, organitzant el 
gruix de manera que tengui un ordre i la seva localització sigui efectiva.
Gestionat aquest arxiu, queden altres treballs a concloure. Encara queden 
impresos i  documents de l’arxiu administratiu municipal a Can Bril que 
també s’han de traslladar a les noves dependències del Centre es Quarter, 
prèvia neteja, classificació i ordenació.
 La divulgació i difusió de l’arxiu senceller és una tasca que convé im-
pulsar. Pel mes d’agost i aprofitant les festes de la Mare de Déu d’Agost, 
es va voler mostrar una  reduïda representació d’alguns dels documents 
d’aquest en el qual col·laboraren +Cultura, l’empresa que ha dut a terme la 
catalogació, inventariat i ordenació de l’arxiu, Jordi Llabrés i Sans i el Dr. 
Antoni Quetglas Cifre, arxiver.
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Inauguració i exposició de l’arxiu municipal al Quarter

 L’avantatge de la nova ubicació, és l’obertura per als investigadors i es-
tudiosos d’una via lliure per a la consulta en sala de tota aquesta documen-
tació històrica que abraça des del segle XIV fins als nostres dies, en tots els 
seus vessants possibles; econòmics, comptables, sociològics, històrics, ...
Finalment, abstreure una visió del treball a un arxiu en un període de temps 
on la tasca ve donada amb un projecte i temps concret és difícil, ara bé, la 
importància avui dels arxius en el seu tarannà diari dins l’administració lo-
cal, resideix avui dia en l’arxiu administratiu, l’arxiu històric, més atraient 
pels que feim  estudis històrics  i socials, és més anecdòtic. 
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LA CULTURA DE L’AIGUA AL
PLA DE MALLORCA.
L’EXEMPLE DE SENCELLES
 
 L’aigua, com a element essencial  per a la vida i  per a la supervivèn-
cia dels humans, ha estat sempre determinant per als assentaments de les 
poblacions.  La captació d’aigua ha condicionat la configuració dels pai-
satges, les construccions arquitectòniques i les relacions entre les persones 
d’una mateixa comunitat i d’ altres comunitats diferents. 
 
 Al Pla de Mallorca, l’abastiment i emmagatzemant d’aigua sempre fou 
una necessitat fonamental. L’allunyament de les muntanyes i les seves 
fonts, i una climatologia marcada per èpoques de sequera,  provocava la 
necessitat de captar aigua del subsòl amb l’objectiu d’abastir la població 
per a l’ús domèstic,  i per a les tasques agrícoles i ramaderes.

 La present comunicació pretén ser una aproximació de les relacions de 
l’aigua amb la vila de Sencelles i pretén oferir una petita visió de la impor-
tància del poder de l’aigua a una societat agrària, en els dos àmbits, tant en 
el municipi com a fora vila. També vol posar en relleu alguns trets i dades 
de tot aquest llegat patrimonial i cultural i mostrar la necessitat de la seva 
conservació i preservació. 
 
El Paisatge al Pla de Mallorca  
 
 Els paisatges que s’han anant forjant al Pla de Mallorca són el resultat 
d’un llarg procés històric que té els seus antecedents en les transformacions 
que es van produir a partir del segle XIX. Quant s’inicia la segregació de 
les grans propietats nobiliàries, les possessions, es van configurant nous 
petits minifundis, amb la proliferació de casetes de camp, nous cultius, 
camins, i tota una sèrie d’infraestructures necessàries per a les tasques agrí-
coles i ramaderes. 

 Als canvis en l’estructura de la propietat i la seva extensió també hi hem 
d’afegir els avanços tecnològics que van aparèixer als segle XIX i principis 
del XX. La força de l’animal que predominava en totes les tasques agrícoles 
és substituïda per la força física de la mecànica: s’introdueixen nous cultius 
com els farratges, nous cultius de cereals,  lleguminoses, l’ametllerar o els 



446 

figuerals ... Per altra banda Sencelles formarà part de les zones de Mallorca 
(Pla i Raiguer) on es consolidarà el conreu de la vinya a partir del segle 
XVIII. La gran producció de vinya i l’elaboració de vi,  que es produeix so-
bretot a partir de la segona meitat del segle XIX, suposarà l’auge de molts 
d’aquests municipis i llogarets que augmentaran la població dedicada a 
aquesta activitat, i també augmentarà la necessitat d’extreure més aigua del 
subsòl per abastir la població. La crisi agrària que  es produeix  l’any 1889, 
i a la qual s’hi afegeix l’entrada de la fil·loxera el 1891, devastarà els con-
reus de vinya i suposarà, un altre pic, més transformacions en els paisatges.
 
 Interessa referir-nos en aquest estudi a: la vinculació de l’aigua i les in-
fraestructures necessàries per al seu aprofitament amb la configuració que 
això suposa dels paisatges; les tècniques utilitzades  per a la seva extracció; 
i també les nombroses restes arquitectòniques lligades a la seva utilització: 
pous, sínies, sèquies, canaletes, molins d’aigua, aljubs, safareigs,  cister-
nes ... 
 
 Algunes d’aquestes infraestructures les trobem en bon estat, com són 
una gran part del pous públics, dels quals el consistori en porta el seu man-
teniment. Un altre tipus de patrimoni es manté en un estat molt deteriorat, 
gairebé irrecuperable, on només es conserven alguns dels elements origi-
nals. Per altra banda, també hi ha infraestructures que foren modificades i 
transformades per adaptar-se a les noves tecnologies. 

 La desaparició de part d’aquest patrimoni és deguda a la pèrdua del seu 
ús, a la manca de manteniment i al cost de la seva restauració o rehabilita-
ció.
 
Introducci� a la geografia de Sencelles  
 
 És un dels municipis més extensos del Pla i un dels més plans que limita 
amb els termes de Santa Eugènia, Consell, Binissalem, Inca, Costitx, Llo-
ret de Vistalegre i Algaida.  Està envoltat de paisatges rurals mallorquins, 
on hi trobem reductes d’arquitectura rural i tradicional mallorquina, i tot 
un patrimoni etnològic vinculat a l’agricultura i a l’extracció d’aigua.  Hi 
predominen el cultiu de vinya i el cultiu de cereals, els ametllers i amb 
manco presència figueres, alzines, horta ... Pel que fa a la ramaderia hi pre-
domina l’ovina i, amb molt poca presència, la porcina.  Travessen el terme 
els torrents de Solleric, que passa per Biniali i agafa el nom d’Almadrà, i 
l’anomenat torrent de Pina o de Montuïri.
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 El topònim de Sencelles,  que han analitzat historiadors i lingüistes, 
l’han fet derivar de moltes hipòtesis: “poble dels cent noms”, “cent selles”, 
“cent cel·les”,  “centelles” ... o també anomenat  “poble de pobles” per 
les alqueries que es quedà Sencelles a causa de la reorganització de viles 
duita a terme per Jaume II el 1309: Biniaili, Costitx i Cascanar; i també 
petits llogarets que van anar sorgint arran de l’expansió del cultiu de vin-
yes: Ruberts, Jornets, Judí, Cascanar i Laià. El 1855 Costitx s’independitza 
de Sencelles. Biniali esdevé un petit poble i alguns dels llogarets, degut a 
la fil·loxera,  perden gran part de la seva població i importància. Avui dia 
alguns d’ells han tornat a revifar amb l’establiment de nous pobladors   i la 
rehabilitació de segones residències.

 Dels llogarets, Biniali és el més gran i el  segon nucli urbà del terme 
en població. Situat a l’oest de Sencelles, es troba entre ses Garrigues i el 
camí de Sineu, i inclou tot un grapat de petites finques i possessions com 
la de Son Sant Joan, Aireflor Vell i Aireflor Nou, Morelló i Morelló Nou. 
Conserva un conjunt de dos pous situats a la sortida del llogaret: un més a 
prop del pont i amb el coll rectangular i l’altre, un poc més lluny i amb el 
coll rodó. 

 Judí és actualment una possessió tot i que en el seu moment va confor-
mar un petita alqueria. Situat al migjorn del terme municipal de Sencelles i 
al sud de la carretera de Sineu, hi  trobem el  famós  pou de Judí, considerat 
i defensat per molts estudiosos com el centre geogràfic de Mallorca.  Tot i 
el seu topònim, l’alqueria sembla d’origen aràbic. Judí apareix documenta-
da poc després de la conquesta de Jaume I.  Al  segle XVII  apareixen en el 
cadastre com a propietats de Judí:  Judí, Son Xotano i Son Torrent de Judí. 

 Jornets, localitzat al nord-est del terme,  es configura  a partir de la pos-
sessió del mateix nom.  Igual que els altres llogarets tingué la seva època 
d’esplendor en el segle XIX amb el conreu de la vinya, i arribà a tenir 197 
habitants i 49 cases, segons ressenyà l’arxiduc Lluís Salvador. Manté avui 
dia la seva església i el pou de Can Brivó situat a la cruïlla del camí de 
Jornets.  Ruberts fou també una alqueria situada on es troba actualment la 
possessió de Son Jordà.  A la petita plaça del llogaret hi trobem el pou de 
Ruberts.

 Cascanar i Laià són els dos darrers llogarets a destacar del terme de Sen-
celles. A Cascanar, situat prop del terme de Costitx i vora el torrent de Pina, 
s’hi troben els talaiots del mateix nom,  un pou públic i una interessant con-
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junt de molí amb safareig.. Laià prové d’una alqueria islàmica, i igual que 
a altres llogarets, a partir del segle  XVI s’hi inicià la producció del conreu 
de vinya, de cereals i de lleguminoses.   

Patrimoni  material 

 El patrimoni material vinculat a les tècniques per a la captació i 
l’aprofitament de l’aigua és molt present a la vila de Sencelles.  Nombro-
ses restes arquitectòniques i d’infraestructures   lligades  a la seva utilitza-
ció són visibles a tot el terme:  pous i sínies, molins d’aigua, aljubs, safa-
reigs, síquies, canaletes ... També interessa mencionar  els elements que 
s’utilitzen per arreplegar l’aigua de la pluja: teulades, canaletes, cisternes o 
aljubs. Elements, tots ells, de caràcter etnològic que pel seu valor cultural, 
paisatgístic i històric mereixen una protecció, i en casos on el patrimoni es 
manté  en condicions, és necessària una conservació i recuperació o reha-
bilitació, sempre que sigui possible. 
 
Pous, sínies i molins d’aigua

Els pous

 Com ja hem comentat, la necessitat d’aigua ha estat primordial a Mallor-
ca per al desenvolupament dels assentaments humans. Tot i que a Mallorca 
una gran part del pous i de les infraestructures provenen dels musulmans, 
amb la dominació romana ja s’havien dut a terme els primers aprofitaments 
d’aigües subterrànies mitjançant la canalització de les principals fonts. 
Els musulmans introdueixen els primers horts i  comencen a construir tota 
aquesta  sèrie d’elements  i infraestructures  per recaptar,  transportar  i 
emmagatzemar l’ aigua.  Aquests pous anomenats sarraïns o moriscs, i con-
siderats com a comuns, eren mantinguts, escurats, i es restauraven  si calia 
o si es feien malbé. Amb el temps s’anaren reformant i s’hi afegiren piques 
per abeurar el bestiar, rentadores, etc. Durant l’antic règim  i sobretot a 
partir del segle XVIII, amb l’auge del conreu de la vinya, molts de llogarets 
i antigues alqueries augmenten la població i les autoritats es troben en la 
necessitat de construir nous pous públics per a la població, per regar i per 
al bestiar. A partir del segle XX s’inicia l’època de l’explotació dels aqüí-
fers amb el desenvolupament de la tecnologia. L’aparició de les primeres 
màquines perforadores (màquines de percussió o de cop, que trituraven la 
roca a cops, i posteriorment les màquines de rotació que ja tallaven la roca 
formant cilindres) facilitaran l’extracció d’aigua a grans fondàries. Aquesta 
cultura de l’aigua es mantingué molts d’anys fins que fa unes dècades es 
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canalitzaren als nuclis urbans les aigües potables i al camp s’instaurà tota 
la tecnologia per extreure aigua a grans profunditats. 

Pou Major- Un dels dos pous que integren        Pou des Cos- Situat a la sortida de Sencelles,  
el conjunt del Pou Major, vora el  Camí de al camí de Binialmara
Son Roig i el Torrent de Biniali.

 Amb les seves diferències la majoria dels pous que trobem actualment 
mantenen uns trets semblats i molt característics:  excavats a terra, amb pa-
redat en sec a l’interior; els colls poden ser rectangulars, quadrats, circulars 
... i estan construïts  generalment de pedra o de peces de marès, combinats, 
o també alguns de terra i argamassa. A la part superior del coll s’hi col·loca 
una peça que el tanca, també de pedra o marès, de damunt aquesta peça 
superior surten els pilars, de dos a quatre pilars, units per una travessa que 
pot ser de ferro o de fusta, on es penjava una corriola de ferro. Aquests 
pilars també es poden presentar  de diferents formes o estar units formant 
un arc.  El pous públics o situats a espais públics els trobem  a les cruïlles 
de camins, o a un costat, i a places dels pobles i llogarets.  Al voltant dels 
pous podem trobar diferents elements com piques per abeurar el bestiar, 
escopidors a pous on s’anava a cercar aigua, pedrissos,  rentadores ... 

 Sencelles té al seu catàleg fins a 14 pous inventariats, entre els més des-
tacats hi trobem:
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 El pou Major és un conjunt integrat per dos pous i un pont, situat al nord 
del terme, vora el camí de Son Roig i el torren de Biniali. Els dos presenten 
els patrons típics dels pous a Mallorca, ubicats a cruïlles de camins amb 
elements que s’utilitzaven per abeurar el bestiar. En trobem un de circular 
que combina a la part interior una zona excavada, i a la part superior una 
part feta de paredat en sec. Situat sobre una mota rectangular de pedres i 
fang hi ha el coll rectangular fet de marès que tanca amb una peça rectangu-
lar de pedra viva. Del coll surten els pilars de marès units per dues travesses 
de ferro. Adossat al coll hi ha una pica rectangular de pedra viva i a un an-
gle un escopidor de pedra.  L’altre pou, de les mateixes característiques, es 
diferencia per la seva forma rectangular i pel seu interior, fet tot de paredat 
en sec. També es troba sobre una mota rectangular de pedra i morter i té 
adherida al costat una pica de pedra. 

Pou de Biniali- Al final del C/Pou  Pou Ca’n Brivó –Situat a la cruïlla 
sortida de Biniali.  de Jornets.

 Un altre pou que trobem a la sortida de Sencelles pel camí de Binialmara 
és el pou des Cos. És un pou que presenta característiques semblants al pou 
Major. Té l’interior de paredat en sec, el coll es troba arran de terra, és de 
secció rectangular i està fet de pedra viva. La part superior del coll  i el seu 
tancament també estan fets de pedra viva. De cada costat surten els dos 
pilars de forma rectangular units per un travesser de ferro. Els elements que 
hi ha adherits al pou són: una pica al costat i  un escopidor al coll, també de 
pedra viva. A la part posterior del pou hi trobem un pedrís. 
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 Als diferents llogarets de Sencelles es conserven gairebé tots els pous i 
alguns d’ells són molts interessants.

 El pou de Biniali, conjunt format per dos pous,  un pont, dos bancs i una 
creu de terme, està situat a la sortida de Biniali, a la part baixa del poble.  
Un primer pou, més proper al pont, està paredat en sec a l’interior. El coll 
s’aixeca damunt un empedrat, és de secció quadrangular i està construït 
combinant peces de marès i pedra viva. Destaquen del pou quatre pilars de 
marès que s’aixequen de damunt el coll i s’uneixen cadascun d’ells amb el 
del seu costat amb peces en forma d’arc. L’altre pou, amb l’interior cons-
truït en pedra en verd, també presenta el coll de secció quadrangular i es 
troba un poc més lluny del pont.  A Ruberts trobem el pou a la plaça del 
llogaret.  En aquest pou destaca el coll rodó i  els pilars units per un arc rodó 
de pedra. Adossada al pou hi trobem la pica de pedra.  

Pou de Ruberts – situat a  la plaça  Pou de Judí  - Situat a la carretera de Sineu.a  
de Ruberts cruïlla amb carretera de Pina. 

 També als diferents camins que porten als llogarets com a Jornets, Cas 
Canar o Binifat es mantenen encara els pous, gairebé tots amb els mateixos 
trets. El pou de can Brivó (Jornets) és un pou tradicional, amb l’interior 
paredat en sec i amb el coll construït damunt una mota. Del coll surten els 
dos pilars rectangulars units per un travesser de fusta; adossat al costat té 
una pica de pedra. El pou de Binifat, al sud del llogaret i de molt difícil 
accés, presenta les mateixes característiques. El coll està construït damunt 
una mota, és de paredat en sec, rectangular, fet amb peces de pedra viva. 
Adossat al pou hi ha dues piques de pedra viva. I el pou de Cascanar, situat 
al camí dels Horts, també presenta forma rectangular i paredat en sec. 

 A destacar entre els pous hem de citar el pou de Judí, tant per la llegenda 
que l’envolta sobre les seves aigües miraculoses com per la seva situació al 
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Pou Cascanar. Al camí dels Horts. A uns 400 metres del llogaret de Cascanar. 

centre geogràfic de Mallorca. El pou fou restaurat per FODESMA el 1999, 
en base a com era el pou a partir d’una fotografia antiga. El pou, de secció 
el·líptica, té el coll rectangular. En la seva restauració se li va afegir un arc 
de marès de forma apuntada amb dos travessers de ferro i les corrioles. 
També se li va afegir dues piques de pedra viva i un escopidor. 

Les sínies

 La sínia és una màquina senzilla que sembla que ja s’utilitzava en l’edat 
mitjana per extreure aigua d’un pou poc profund i que es feia servir per 
regar i abastir d’aigua el camp. L’origen de l’ús de la sínia es remunta tam-
bé al període islàmic  i  en la documentació històrica  de l’edat mitjana  ja 
hi trobem referències de notícies de les sínies que proliferaven, pel reg de 
terres i horts, al voltant de les poblacions.   

 Als segles xviii i xix  es quan es produeix l’expansió de les sínies sobre-
tot en terres que adopten una agricultura de regadiu intensiva, als horts al 
voltant de les viles, i a terres on es conreen alguns tipus de cereals o per a 
ramaderia ovina i porcina. El 1918 un estudi fet pel Ministeri de Foment 
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computa fins a 3.450 sínies1 a les Illes Balears. Entrat el segle XX la sínia 
conviurà amb el  molí de vent d’extracció d’aigua o, en diferents casos, serà 
substituïda o enderrocada, i aprofitant el pou existent  s’implantarà aquest 
nou sistema d’extracció amb força eòlica. Tanmateix aquesta substitució 
del molí per la sínia es produirà més a municipis que comercialitzaran amb  
els productes d’horta com són Son Ferriol, sa Pobla o Muro.

 Per altra banda, les sínies tradicionals activades per la força animal do-
naran pas a un tipus de sínia més mecanitzada, amb engranatge de ferro de 
fabricació industrial. Cap a meitat de segle, l’extracció de l’aigua del pou 
amb la força de la bístia ja ha estat substituïda, en la majoria de casos, per 
motors, motors  hidràulics,  motors d’explosió i, finalment, amb l’energia 
elèctrica (motobombes). Aquest fet provoca que les antigues sínies pateixin 
importants transformacions per tal d’adaptar-les a aquest nou sistema mo-
triu. 

1 Dades Consell de Mallorca.  

Sínia de Ca’n Tano- al camí de Binissalem.  Sínia restaurada. Manté alguns elements originals. 
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 Igual que els pous, gairebé totes les sínies presenten uns trets semblants 
i s’adapten a un mateix patró. La majoria de les sínies estan ubicades da-
munt una mota, amb una altura que va relacionada amb l’aljub o safareig 
on va l’aigua o amb les terres que ha d’irrigar. Les sínies estan formades, 
bàsicament, per dues rodes, una horitzontal  que és accionada per un ani-
mal, generalment un ruc o mules, que amb el seu gir fa moure l’altra roda 
vertical col·locada sobre la boca del pou. La roda vertical porta una corda 
o cadena sense fi, l’extrem inferior de la qual està submergida en l’aigua. 
Aquesta corda du lligats els catúfols o caixonets que s’omplen d’aigua i 
pugen a la superfície. L’animal puja a la mota a través d’una rampa amb un 
rost suficient i se’l lliga a l’extrem de la perxa (un pal llarg i horitzontal) 
que engrana amb la roda vertical. Per tal que els animals no es maregessin 
de rodar tanta estona, els tapaven els ulls amb unes ulleres amb forma  de 
sostenidors femenins.

Restes de Sínia.      Catúlfos d’una Sínia. 

 Malgrat que la gran majoria de sínies són particulars, passejant pel ter-
me de Sencelles observem  paisatges amb terres on encara hi ha restes 
d’aquests conjunts que formaven sínies, amb safareig i caseta, i que fa tan 
sols unes dècades moltes d’elles encara funcionaven.  Alguns d’aquests 
conjunts es troben molt deteriorats i en molts casos tant sols queden alguns 
dels elements  com ara la mota, les rodes en males condicions, la perxa, 
alguna pica ... També trobem casetes o safareigs mig derruïts o coberts de 
males herbes. Així mateix també hi ha conjunts que s’han transformat per 
adaptar-los a nous usos i on s’hi han rehabilitat alguns elements només  
per oferir una bona imatge externa.  Hem de destacar la sínia de Can Tano, 
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situada al camí de Binissalem, on trobem una sínia restaurada tot i que amb 
algunes modificacions per adaptar-la a altres usos. Es manté la mota que 
s’aixeca a nivell de terra i que l’han paredat en sec. També podem veure 
que conserva la roda de fusta i una pica de pedra. S’observa una entrada a 
la mota que accedeix al pou.  Al camí de Son Roig trobem una sínia en mal 
estat però que presenta tots els seus elements. La sínia es troba damunt un 
turonet (mota)i presenta la roda de ferro i fusta, amb l’arbre de ferro lligat 
a una roda de tambor, la perxa de fusta i els catúfols (caixonets) de metall i 
fusta. 

Sínia al camí de Son Roig- Diferents elements que formen part del conjunt de la Sínia.

Els molins aiguaders

 Els molins de vent d’extracció d’aigua no s’introdueixen a Mallorca fins 
a mitjans del segle XIX  amb la construcció l’any 1845 del primer molí de 
vent aiguader al Pla de Sant Jordi. Fins a aquell moment la sínia havia estat 
l’encarregada d’extreure l’aigua dels pous amb la força animal. Aquesta 
data marcarà un canvi en l’extracció d’aigua a moltes zones de Mallorca. 
Tanmateix els molins aiguaders afloraran sobretot a zones de Palma, Muro, 
sa Pobla, Campos i Ses Salines i conviuran amb les sínies. 

 Els primer molins es construeixen amb torre d’obra per extreure l’aigua 
del subsòl.  Aquesta torre podia ser rodona, quadrada o poligonal i feta 
de marès o amb paredat de pedres, i amb diferents obertures, una d’elles 
la porta per on s’accedeix a la torre.  A l’interior de la torre hi ha el pou 
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situat al centre,  el caixó (element vertical de suport del molí que a la part 
d’interior hi té un ballador perquè pugui girar) i també hi podem trobar una 
escala per pujar a l’elevador.  La torre culmina amb un cintrell del qual surt 
una roda formada per antenes, que poden ser de 10 a 8 rodes en cas del molí 
de ramell, o 6 en cas del molí de pales. Gairebé tots aquests molins fun-
cionaven amb bombes de pistó i amb sistemes d’extracció de circuit obert 
o tancat. Altres elements que formen part dels molins són el safareig, on 
es diposita l’aigua que s’extreu, i també és freqüent trobar casetes on s’hi 
albergaven els motors.  

Molí de Cas Capità. 

Molí de Cas Capità. Camí de Son Roig.  Interior torre del Molí de Cas Capità. Part  
  de la maquinaria. 
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 Dels pocs molins aiguaders que queden cal mencionar el molí des camí 
de Son Roig, que és un conjunt format per molí, porxet i un safareig en un 
estat de conservació dolent i el molí de Cas Canar, que manté la torre amb 
tota la maquinària i  el safareig.  També hi ha el molí de Cas Capità que es 
troba en un estat de conservació no gaire bo, però que, encara, hi podem 
veure perfectament els trets essencials d’aquest tipus de molins. El  conjunt 
està format per la torre, de secció quadrada i feta de peces  de marès, i amb 
una porta d’accés. També manté tota la maquinària, un safareig adherit a la 
torre i una caseta mig derruïda. La torre està culminada pel cintrell del qual 
surten l’antenada de pales, també molt degradada, i restes de part de la coa. 

Molí de Cascanar. Camí dels Horts.  A uns 400 metres del llogaret de Cascanar. 

Patrimoni immaterial  

 Per altra banda cal mencionar  tot el patrimoni immaterial que ens ha 
llegat la cultura de l’aigua: l’aigua i la vida quotidiana; vivències entorn 
de l’aigua;  les llegendes que conten dels pous;  les relacions entre la co-
munitat pel dret a utilitzar l’aigua dels pous, de la mateixa manera que les 
relacions amb els municipis limítrofes  pel control de l’aigua; plets; con-
flictes; el dret dels recs ... També ens ha llegat oficis i tasques tradicionals 
vinculades a l’aigua i que ja formen part del record: les rentadores, dones 
que acudien a les rentadores ubicades al costat dels pous per rentar la roba, 
o els saurins,  homes de la terra que amb una vareta a les mans es dedicaven 
a trobar aigua subterrània. Avui dia sembla que encara en queden alguns. 
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 També formen part d’aquest patrimoni alguns documents que consten 
als arxius, a les hemeroteques de diaris i revistes o alguns records que han 
quedat a l’imaginari col·lectiu sobre l’aigua i la vida quotidiana. Segons 
Joan,“Rei”, l’Ajuntament de Sencelles els anys de sequera tenia els  dos  
pous  majors tancats perquè els binissalemers hi anaven a cercar aigua2 ; 
per altra banda, hi ha el fet del robatori de les piques del pou de Biniagual  
per dos sencellers3; i també hi consten l’existència del pou amb més interès 
del terme, el pou de Judí, tant per la seva situació geogràfica (es considera 
que el pou està ubicat al centre geogràfic de Mallorca) com per la tradició 
oral que conta que les aigües del pou eren miraculoses i que a les dones 
que en beguessin se’ls atorgava la fertilitat, com així mateix recull aquesta 
antiga glosa:   

S’aigua des pou de Judí
és la millor de Mallorca,

i si hi ha cap fadrina xorca
que tenga la mare morta

i beu aigua d’aquesta
li farà reverdir.

S’aigua des pou de Judí
Que està al cor de Mallorca.
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EL VIACRUCIS CERÀMIC DEL
CONVENT DE LES GERMANES
DE LA CARITAT
Introducció

 En el 2012-13 vaig tenir l’oportunitat d’estudiar els plafons de rajola 
illencs que rememoren la passió soferta per Jesucrist en el camí de pujada 
al Calvari i la seva mort, és a dir, la tipologia coneguda com a viacrucis. 
El motiu de difondre, a través d’aquesta comunicació, part dels resultats 
d’aquella investigació ve determinat per l’excepcionalitat d’aquest conjunt 
rajoler que, tot i no disposar d’una elevada qualitat artística y ser produït 
en sèrie, posseeix un tret que el fa singular i és el fet que es conservi en un 
estat de conservació magnífic i al seu complet. Vaig conèixer l’existència 
d’aquestes estacions arran del meu treball de fi de màster “La rajola devo-
cional a Mallorca. Els viacrucis. Del segle XVIII al primer terç del segle 
XX”1, en el qual vaig estudiar en profunditat aquest patrimoni el que em va 
permetre entreveure l’excepcionalitat d’aquest conjunt a l’illa, però també 
aparentment a la resta de la geografia espanyola. Aquest darrer fet es va 
anar verificant posteriorment amb la difusió de l’estudi a través de la web 
de la universitat, quan s’anaren posant en contacte amb mi historiadors 
catalans interessats en aquest conjunt, sobretot per tal de poder conèixer 
d’un sol cop com serien les estacions perdudes dels viacrucis produïts a Ca-
talunya2. Cal tenir en compte, que el patrimoni rajoler ha estat escassament 
estudiat a causa del menyspreu històric que ha sofert aquest art considerat 
menor, motiu també pel qual no s’ha tingut en compte la seva conservació. 
Del fet, abans de l’estudi citat, poc es sabia de les estacions del convent de 
les germanes de la caritat de Sencelles, tan sols la vinculació del conjunt 
amb la beata Sor Francinaina.

1 Es pot consultar a https://www.academia.edu/6099735/La_rajola_devocional_a_Mallor-
ca._Els_Viacrucis._Del_segle_XVIII_al_primer_ter%C3%A7_del_segle_XX

2 Tal és el cas de YEGUAS GASSÓ, J., �Sobre els viacrucis de Bellpuig i de Passanant. Nota 
ceràmica a Torregrossa”, a Quaderns de El Pregoner d’Urgell, núm. 27, Associació d’Amics 
de la Plana d’Urgell, Bellpuig, 2014, 79-97.
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Sobre la datació i altres precisions

 Les estacions del viacrucis es troben ubicades als murs perimetrals 
del pati interior del convent de les germanes de la caritat del municipi de 
 Sencelles. Es tracta d’un viacrucis de catorze estacions, del qual es con-
serven totes les estacions in situ. El fet de conservar-se totes les estacions i 
amb bon estat suposa una excepcionalitat perquè al trobar-se aquest patri-
moni –generalment- a l’aire lliure i a llocs públics fa que es estigui en un 
perill constant. S’han d’assenyalar com agents de deteriorament els efectes 
atmosfèrics i, molt especialment, la urbanització massiva i el vandalisme; 
la pèrdua o sostracció és freqüent, a causa de la facilitat amb la qual poden 
extreure les peces quan la degradació es produeix en els morters de subjec-
ció. La pintura ceràmica devocional és un patrimoni en perill de desapari-
ció, perquè generalment són peces que, des de finals del segle XIX, tenen 
una bona acceptació en el mercat del col·leccionisme i, per això, han estat 
i estan buscades per “furtius” sense escrúpols. Retornant al cas que ens 
pertoca, les estacions de Sencelles estan formades per plafons de rajoles de 
2x2 adherides directament sobre el mur, sense cap tipus de capelleta, i re-
matades per una petita creu de fusta. La tipologia de 2x2 és la més freqüent 
per als panells dedicats al viacrucis, tot i que es poden donar de 3x3, pla-
fons lleugerament més grans -amb més files que columnes- o simplement 
una única rajola de majors dimensions.

 La recerca arxivística per tal de poder determinar el període cronològic 
i el centre ceràmic productor ha resultat infructuosa. Fet molt comú en 
aquest tipus d’art considerat una producció a mig camí entre l’obra d’art i 
l’artesania. Com que no s’ha considerat històricament com un art equipa-
rable a la pintura, escultura i arquitectura, no es deixava constància del seu 
encàrrec ni adquisició. No obstant això, el període i procedència establert 
en aquest estudi és del tot fiable, ja que el viacrucis presenta una gran quan-
titat de similituds amb estacions que es realitzaren a la ciutat de Barcelona 
al segle XVIII. Ara bé, anar més enllà -tenint en compte l’estat en què es 
troben les investigacions entorn al tema- resulta impossible, ja que tot i sa-
ber l’existència de fàbriques3 rajoleres en actiu per aquestes dates es desco-

3 S’ha de tenir en compte que tot i que s’utilitza el terme “fàbrica” per a referir-se als llocs de 
producció ceràmica, seguint la nomenclatura de la producció de l’època, ens estem referint a 
petits obradors/tallers familiars generalment amb un sol forn i una desena de treballadors. A 
més, quan es parla de fàbriques rajoleres cal dir que, majoritàriament, la producció de rajoles 
es realitzà a fàbriques de pisa fins que aquestes s’especialitzaren cap a la segona meitat del 
segle XIX.
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neixen els trets distintius de cadascuna. Cal tenir en compte que la produc-
ció barcelonina no provenia de grans manufactures sinó d’un gran nombre 
de petites terrisseries que duien a terme peces d’una gran semblança4, fet 
que permet afirmar sense cap mena de dubte que les estacions de Sencelles 
foren fabricades a Catalunya, però alhora aquest mateix succés dificulta 
determinar una terrisseria concreta o artista. No obstant això, les estacions 
del viacrucis així com altres petits panells devocionals es duien a terme –
generalment- de manera seriada, intervenint diversos autors en el procés ja 
que es tractaven de plafons de venda segura.

 Un dels trets distintius de la producció rajolera catalana és la mida 
de les rajoles, 13,5x13,5 cm, aquesta mesura oscil·lava a la pràctica en-
tre els 13x13cm i els 14x14cm. La mida citada és pròpia de la producció 
barcelonina, ja que altres centres ceràmics peninsulars com València la dei-, ja que altres centres ceràmics peninsulars com València la dei-
xaren d’utilitzar al segle XVII –moment en què encara no s’havia introduït 
la policromia plena5- o utilitzaren mides més petites com Triana. D’altra 
banda, la utilització de rajoles interpolades que rompen la nítida trama or-
togonal de la juxtaposició de rajoles d’un plafó, tal com podem veure a la 
tretzena estació és una altra característica d’aquest centre ceràmic. El motiu 
d’aquest fet és evitar representar els rostres partits, especialment el de Jesús 
i la verge Maria. Aquesta norma de no partir els rostres de les figures, tant 
per regates verticals com per horitzontals, fou comuna a la majoria de la 
rajoleria, però el sistema utilitzat fou diferent segons el centre ceràmic. 
Per exemple, en el cas dels panells valencians els autors evitaven partir els 
rostres decantant els rostres o les figures discretament i compensant el buit 
lateral amb elements de taller, tal és el cas d’arbres, núvols o muntanyes6. 

 Pel que fa als trets pictòrics distintius d’aquest centre són diversos. En 
primer lloc tenim el tipus de línia de perfilat, tot i que la major part de la 
rajoleria espanyola dona una gran importància al dibuix, els trets de la línia 
varien d’un centre ceràmic a un altre, en el cas que ens pertoca es tracta 
d’un perfilat de manganès gruixut, desigual i nerviós. L’efecte tremolós 

4 BATLLORI, A.; LLUBIÀ, LL. M., Ceràmica catalana decorada. Rajoles, plats i peces de 
forma del segle XIII al XIX, Vicens Vives, Barcelona, 1974, 8.

5 PÉREZ GUILLÉN, I. V., Pintura cerámica religiosa: paneles de azulejos y placas. Fondos 
del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, Ministerio de Cultura, 
Madrid, 2006, 28.

6 PÉREZ GUILLÉN, I. V., Pintura cerámica religiosa..., 87.
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del dibuix és típic d’aquesta regió, però resulta més accentuat als petits 
plafons o rajoles completes7. Quant a la paleta cromàtica emprada, aquesta 
resulta un tant limitada tenint en compte que a Catalunya la policromia es 
perfeccionà en el segon quart del segle XVII amb l’arribada de ceràmica 
renaixentista italiana al port de Barcelona i de ceramistes italians que agi-
litzaren la introducció. La paleta catalana emprava principalment el groc, 
marró ataronjat, marró, manganès, verd i blau. A més, l’aplicació d’aquests 
colors es duia a terme mitjançant una pinzellada empastada. 

 A més a més, el tractament perspectiu una mica arcaic del paisatge que 
es resol a partir d’una línia d’horitzó baixa o d’un primer pla baix, més 
detallat i amb una gama cromàtica càlida, i un pla de fons elevat, manco 
detallat i resolt amb colors freds -especialment un blau molt tènue-, sense 
gradació entre els dos plans és característic d’aquesta producció. Així com 
l’existència d’una esteriotipació dels elements vegetals que en ell s’hi re-
presenten.

 Finalment, un altre element a tenir en compte a l’hora de determinar la 
procedència dels panells del viacrucis de Sencelles són els marcs ornamen-
tals. Aquests resulten un element bastant fiable per determinar el centre ce-
ràmic productor i l’aproximació cronològica del plafó, ja que generalment 
es poden establir famílies o grups que es van donant cronològicament en 
una zona. Ara bé, és cert que es poden donar imbricacions, simultaneïtats i 
anacronismes, i per aquest fet s’han de tenir en compte altres dades que es 
puguin manejar de l’obra estudiada. Pel que fa al tipus de marc que podem 
veure a les estacions de Sencelles, és a dir, un filet prim groc o ataronjat 
delimitat per una línia gruixuda de negre manganès, no permet establir una 
cronologia concreta ja que és un marc que té continuïtat durant diversos 
segles, però si ens permet confirmar la procedència catalana dels plafons, 
ja que és un marc típic de la producció barcelonina.

 Pel que fa a la datació d’aquest viacrucis, concretar més enllà del segle 
XVIII resulta complicat, ja que els estudis realitzats entorn a la producció 
rajolera catalana són més aviat escassos. Se sap de l’existència d’una sèrie 
de nissagues rajoleres bastant prolífiques que produïren a Barcelona al llarg 
del segle XVIII, tal és el cas dels Gual, els Estaper, els Reig i els Rossell. I 
d’altra banda, es tenen noms de rajolers com Josep Compte, Josep Ausich, 
Salvador Font i Miquel Rocamador -entre d’altres-, alguns dels quals no es 

7 CIRICI PELLICER, A., Ceràmica catalana, Editorial Destino, Barcelona, 1977, 283.
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té clar si eren propietaris de taller o treballaven a un taller aliè8. Amb això, 
el que intento explicar és que ens trobem en una fase encara molt prime-
renca pel que fa a l’estudi de la rajoleria catalana, fet que impedeix a hores 
d’ara concretar anys o dècades en què foren fabricats viacrucis com el de 
Sencelles, així com un taller concret. Les característiques que han permès 
determinar que es tracta d’una obra del segle XVIII són, en primer lloc, la 
paleta cromàtica, que es diversificà al segle XIX9, el fet que els personat-
ges guanyaren –respecte del segle XVII- humanitat i perderen simbolisme 
mitjançant una major expressivitat i la ubicació dels personatges en am-
bientacions més concretes i reals si més no, cal remarcar que a partir de les 
dues darreres dècades del segle XVIII i primeres del segle XIX hi ha una 
forta simplificació dels paisatges, fet que no succeeix al viacrucis estudiat. 
A més, l’ús d’una pinzellada més empastada que la del segle anterior i 
posterior, la mida de la rajola –que s’amplia al segle XIX-, així com el fet 
de ser un viacrucis de catorze estacions i no de dotze com a segles anteriors 
ens verifica que es tracti d’una obra produïda al segle XVIII. 

8 CERDÀ MELLADO, J. A., Azulejos, paneles y socarrats de la Colección Mascort, Funda-
ció Privada Mascort, Girona, 2014, 78-81.

9 Al segle XIX correspon el viacrucis exposat al segon pis del Museu de Menorca, clar exem-
ple del canvi de paleta cromàtica, pinzellada i mides que es produeix en aquest segle.
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Relació amb altres viacrucis

 A part del viacrucis aquí estudiat, es conserven altres exemples a Ma-
llorca. L’illa disposa de vint-i-dos viacrucis realitzats entre el segle XVIII 
i primer terç del segle XX, entre els quals –com ja s’ha citat anteriorment- 
tan sols el de Sencelles es conserva complet i amb bon estat de conservació. 
Aquests plafons, que foren produïts majoritàriament a València i Catalun-
ya, són una mostra representativa de la producció rajolera d’aquests centres 
ceràmics, dos dels més importants d’Espanya. D’entre tots ells, n’hi ha dos 
que presenten fortes similituds amb les estacions del viacrucis de Sence-
lles. Un d’ells és el de Porreres, al camí de pujada al santuari de Monti-
sion, del qual es conserva la dotzena, tretzena i catorzena estació del segle 
XVIII. En aquest cas, pictòricament són molt semblants però formalment 
es tracten de plafons de 3x3, una composició no tan freqüent com la de 
Sencelles. I l’altre és l’urbà de Campos, que conserva la segona, tercera, 
quarta i vuitena estació, alguna d’ella molt malmesa pel pas del temps10. En 
aquests panells –de majors dimensions- podem veure més clarament l’ús 
de rajoles que rompen la trama compositiva i que és tan característica de la 
producció catalana.

10 Per a més informació es pot consultar LLOMPART MORRO, M. M., <<La rajola devo-
cional. Els viacrucis. Del segle XVIII al primer terç del segle XX>>. Memòria Treball Fi 
de Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió de la Universitat de les Illes Balears 
(2013)//LLOMPART MORRO, M. M., “La rajoleria devocional a Porreres.
Els viacrucis” a  V Jornades d’Estudis Locals de Porreres, Ajuntament de Porreres,
Porreres, 2016, 158-170.
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Estacions del viacrucis del santuari de Monti-sion. Porreres.

Estacions del viacrucis urbà de Campos.

Conclusió

 Les estacions del viacrucis del convent de les germanes de la caritat 
de Sencelles suposen una mostra representativa de la producció ceràmica 
barcelonina del segle XVIII. El fet de conservar-se el viacrucis complet 
suposa un valor afegit que cal tenir molt present a causa de la raresa que 
això suposa –desgraciadament- dintre de la geografia espanyola. A més, no 
vull acabar aquest article sense posar èmfasi al fet que a Sencelles es pot 
accedir i gaudir d’aquest patrimoni ceràmic, ja que és important conservar 
el patrimoni que ens ha arribat dels nostres avantpassats per tal de llegar-lo 
a les generacions futures, però cal no oblidar que és igual d’important po-
der nosaltres gaudir respectuosament d’ell, fet que no sempre es produeix.
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VIDA I MORT A LA PREHISTÒRIA DE SENCELLES.
INTERPRETACIONS PRELIMINARS A PARTIR DEL 
REGISTRE ARQUEOLÒGIC DE LA COVA DEL CAMP 
DEL BISBE

INTRODUCCIÓ

 En aquest article donam a conèixer els resultats preliminars obtinguts a 
partir de les intervencions realitzades a la cova del Camp del Bisbe (Sence-
lles) entre 2013 i 2017 (Valenzuela-Suau et al. 2017). 
 La cova, coneguda també com a cova de Son Morelló (Pons i Homar et 
al. 1992; Aramburu-Zabala i Sastre 2001), es troba al Pla de Mallorca, en 
una zona relativament elevada (104 m.s.n.m.) entre el torrent de Sencelles 
i el torrent de Pina, que ofereix prats ben irrigats idonis per al desenvolu-
pament de l’agricultura i la ramaderia. En un radi inferior als 4 kilòmetres 
es documenten poblats d’habitatges navetiformes o navetes com els de Son 
Calussa, Son Caimari, Son Fransoi (catalogat com a es Velar de Can Xoi) 
o es Turassot (també conegut com a Cas Metge o talaies de Can Quiam), 
aquest darrer ja al terme municipal de Costitx. De tots ells, el poblat més 
proper a la cova del Camp del Bisbe és el de Son Calussa, a 400 m de la 
cavitat. 
 L’any 2013 l’Ajuntament de Sencelles promogué el disseny i posada en 
funcionament de la Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx. Amb l’objectiu 
de situar a la cova el seu punt d’inici, i amb la col·laboració de la Fun-
dació Mn. Bartomeu Oliver, propietària dels terrenys, duguérem a terme 
una intensa campanya de neteja de la cavitat i del seu entorn, que s’havia 
transformat en un abocador incontrolat a causa de la seva proximitat a la 
carretera.
 Durant el procés de neteja de l’interior de la cova, es produí la troballa 
d’abundants ossos humans i de ceràmica d’època naviforme mig i final, 
constatant-se una ocupació entre el 1300 i el 1000 abans de la nostra era, 
aproximadament. Algunes restes d’època posttalaiòtica, islàmica i moder-
na suggerien la seva freqüentació en temps més tardans. Així, podíem si-
tuar l’ocupació inicial de la cova en un temps previ a l’època dels talaiots i, 
per tant, anterior al que fins llavors es presumia (Aramburu-Zabala i Sastre 
2001: 42 i 70). 
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 Davant el potencial que semblava oferir la cova per dur a terme el primer 
intent de caracterització de les comunitats d’època naviforme de l’interior 
de Mallorca, l’Ajuntament de Sencelles apostà pel desenvolupament d’un 
projecte d’intervencions arqueològiques de caràcter quinquennal (2014-
2018) que ha comptat també amb el suport del Consell de Mallorca i de la 
Fundació Mn. Bartomeu Oliver.

DESCRIPCIÓ DE LA COVA

 La cova del Camp del Bisbe es troba en terrenys pliocènics i quaternaris 
amb blocs calcarenítics d’origen litoral i deltaic d’estructura laminar, que 
afavoreixen l’aparició de coves gràcies a la dissolució dels nivells entre-
mitjos més tous. L’accés a la cova, orientat al Nord, es practica a partir de 
l’aflorament en superfície d’un d’aquests nivells intermedis dissolt, for-
mant un ample passatge d’accés amb un desnivell de 44º.
 Tot i que originalment el descens fins a l’entrada de la cova no superaria 
els 4 metres de recorregut lineal, actualment la boca d’entrada es troba a 
gairebé 7 metres de la superfície a causa de l’esbucament de la part frontal 
de la visera. La zona exterior o avantcambra té 3,5 metres de longitud per 
gairebé 4 m d’amplada, i dóna accés a la sala 1 al Sud i a les sales 2 i 3 a 
l’Est (fig. 2).
 L’accés a la primera sala tan sols es reconeix per un estretament pro-
gressiu de les parets laterals fins als 2,3 m d’amplada mínima, formant un 
corredor de fins a 3 m que es pot considerar com la part interna de l’avant-
cambra, assolint un total de 18 m2 de superfície. L’entrada a aquesta sala 
també queda definida per l’aparició, durant l’excavació de l’avantcambra, 
d’una petita cambra davall del pis (fent aquest de visera) de tan sols 50/70 
cm d’altura. Aquesta segueix una orientació NE-SW i té una superfície de 
4,7 m2 (2,3 m per 2 m). Per damunt d’ella, es desenvolupa els pis de la sala 
1, tot adquirint una forma trapezoïdal amb orientació N-S  que es va obrint 
gradualment a mesura que ens endinsem, fins als 5,1 m d’amplada per 5 m 
de longitud. Al fons de la sala trobem una plataforma, alçada 1 m sobre la 
base rocosa, que amb prou feines assoleix el metre de profunditat abans de 
trobar la paret de roca que tanca la sala, estenent-se en tota la seva amplada.  
Tornant a la part exterior de l’avantcambra, a l’est de l’entrada a la sala 1, 
trobem una obertura retocada de 2,5 m d’amplada i emmarcada per dos 
grans blocs ciclopis col·locats a manera de brancals, que dóna accés a la 
sala 2. Aquesta sala, que juntament amb la sala 3 encara resta per excavar, 
s’obre en un paladar inferior al que s’obre la sala 1. En cap moment, però, 
les diferents sales de la cova es superposen entre elles. La sala 2 presenta 
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una forma pseudo-rectangular amb una ala lateral al Nord i una àrea con-
junta de 21 m2. 
 A la part central de la paret sud d’aquesta sala trobem l’accés a la sala 
3, a la qual s’entra en traspassar un arc d’1,5 m d’amplada. Aquest darrer 
espai té un àrea estimada de 20 m2, amb una forma més arrodonida que la 
planta de la sala anterior i una plataforma de roca que cobreix el seu terç 
més oriental. A l’extrem oest de la sala 3, enfrontada a aquesta plataforma, 
es desenvolupa una estreta gatera o corredor molt reblert de sediment que 
sembla comunicar d’alguna manera amb la sala 1, tot i que no existeix un 
pas practicable entre ambdues.  

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS EN-
TRE 2014 I 2017

 Durant la campanya del 2014 es va finalitzar l’excavació de l’interior 
de la sala 1 o Sala dels Botons, iniciada el 2013. El seu dipòsit es trobava 
molt alterat i remogut per tres circumstàncies a tenir en compte: a) la in-
clinació o capbussament del pis cap a l’interior, que provocà el rodament 
de materials cap al fons de la sala, b) el col·lapse del paladar a l’entrada de 
la cavitat, que provocà la caiguda i arrossegament de grans blocs de pedra 
i sediment, i c) les obres d’adequació de l’espai documentades en època 
posttalaiòtica i, posteriorment, cap al segle XVIII/XIX (construcció d’una 
rampa amb blocs de pedra per accedir a l’interior) i a mitjans del segle 
XX (construcció d’una paret de tancament de la sala 1, escales d’accés i 
menjadores/abeuradors). Tot i aquestes limitacions, el paquet sedimentari 
inferior es trobà relativament poc alterat, confirmant l’existència de restes 
rellevants per al coneixement dels rituals funeraris d’època naviforme. En 
els següents apartats ens centrarem en la descripció de les dades i primeres 
interpretacions únicament d’aquesta fase.
 Durant les campanyes del 2015 i 2016 els treballs es van centrar en l’àrea 
que la paret moderna que tancava la sala 1 deixava a l’exterior. El procés 
de desempedregament i desmuntatge de les estructures recents va posar al 
descobert una nova entrada que donava accés a dues noves sales de les que 
no teníem coneixement fins a la data (sales 2 i 3) (veure fig. 2). Sense dubte, 
havien estat intencionalment condemnades en el mateix moment de condi-
cionament de la sala 1 com a sestador. Tot apunta que ambdues tingueren, 
almanco, el mateix ús funerari que la sala 1 en època naviforme.
 L’any 2017 es va realitzar la darrera campanya d’excavacions en aquesta 
mateixa zona exterior, configurant-se com una avantcambra on possible-
ment es realitzaren rituals de comensalitat i d’ofrena als difunts en època 
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naviforme (punt aquest que aclarirem amb les corresponents anàlisis a rea-
litzar durant el present any). Igualment, hem pogut confirmar la reutilitza-
ció de la cova també com a dipòsit funerari en època posttalaiòtica, entre 
els segles V i III abans de la nostra era, així com la seva freqüentació en 
època islàmica i moderna.

Figura 1. Exterior de la cova del Camp del Bisbe en iniciar els treballs de neteja de 2013 (sup.  
esq.), a finals de la campanya de 2014 (sup. dr.) i en l’actualitat (inf.). 
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Figura 2. Planta i seccions de la cova del Camp del Bisbe realitzada per Miquel Trias i Moisès 
Bonnín. A l’esquerra de la línia vermella, l’àrea excavada, així com els elements arquitectò-
nics d’adequació de l’espai realitzats en cada època.
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Figura 3. Moment de l’extracció d’un dels blocs caiguts de la visera i del desmuntatge de la 
paret que tancava la cova per ser emprat com a sestador.

LA COVA DEL CAMP DEL BISBE EN ÈPOCA NAVIFORME MIG I 
FINAL (C.  1400-1000 CAL ANE)

 Com senyalàvem més amunt, són diversos els factors que han alterat el 
registre de la cova a nivell estratigràfic, fet que complica considerablement 
les possibilitats d’interpretació de les restes trobades. Si féssim l’esforç 
d’imaginar una d’aquelles ampolles plenes de sorres de colors en capes ben 
disposades una damunt de l’altra oferint-nos un bonic dibuix, ens serviria 
com a metàfora del que s’esperaria trobar en una cova, amb les restes de 
les ocupacions més modernes damunt de les més antigues. En el cas que 
ens ocupa, les restes del sestador del segle XX cobririen les restes moder-
nes dels segles XVIII/XIX i aquestes, alhora, les d’època islàmica, que 
estarien damunt de les restes d’època posttalaiòtica. Finalment, en excavar 
les restes d’aquesta època, trobaríem les restes de la necròpolis d’època 
naviforme.
 Però què passaria si algú acabés d’omplir l’ampolla amb aigua i ho re-
menés tot  amb una cullera? El seu contingut romandria dins del recipient, 
però cap dibuix ja no seria reconeixible. Una cosa similar és el que ens hem 
trobat a la cova, amb la fortuna que la cullera no va acabar de remoure el 
fons, corresponent a la fase naviforme.
 Gràcies a les restes trobades sabem que la cova va estar en ús en totes les 
fases històriques esmentades, però només gràcies a la datació per carboni 
14 de mostres de diferent naturalesa sabem que l’ús específic que va tenir 
en època naviforme mig i final (concretament entre c. 1300 i el 1000 cal 
ANE) i posttalaiòtica (entre els segles V i II cal ANE) va ser com a dipò-
sit funerari. És justament en aquells moments més antics del naviforme 
mig i final, època també coneguda com a bronze final balear o pretalaiòtic, 
que ens volem centrar aquí. No obstant, cal advertir que la interpretació 
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d’aquesta fase no està exempta de dubtes encara a resoldre, objectiu que 
pretenem assolir al llarg d’aquest any amb l’anàlisi en profunditat dels ma-
terials recuperats.
 Per tal de fer entenedora l’exposició dels avenços fets i de l’estat de la 
qüestió, val la pena avançar una breu síntesi d’allò que vam trobar corres-
ponent a aquesta època. Més endavant ens entretindrem amb més detall en 
aquells aspectes que més informació ens han donat fins a la data.

Descripció del conjunt

 Entre els nivells arqueològics més superiors, completament desarticu-
lats, i el pis natural de la sala 1, aparegué un nivell negre de polsina cendro-
sa, d’entre 20 i 40 cm de potència, caracteritzat per la presència de carbons 
i abundants llavors carbonitzades, fonamentalment de diverses classes de 
cereal. Dins la matriu d’aquest sediment aparegueren també restes de reci-
pients ceràmics típics de contextos funeraris coetanis ja coneguts, així com 
grans recipients d’emmagatzematge, grans olles pitoides i tonells. 
 Entre els fragments ceràmics, les cendres i el cereal carbonitzat, es recu-
peraren també ossos d’animals domèstics i ossos humans, aquests sobretot 
de petites dimensions (falanges, vèrtebres, dents), així com uns 130 botons 
de perforació en V. Aquest conjunt de botons no cridaria tant l’atenció (ja 
havien estat àmpliament documentats en contexts funeraris de l’època a les 
Balears) si no fos perquè un bon nombre d’ells, 61, havien estat manufac-
turats sobre ivori d’elefant, fet aquest inèdit a les illes en aquestes cronolo-
gies. Aquests botons estarien vinculats a la roba o possibles sudaris amb els 
que es podria haver embolcallat els cossos dels difunts.

  Tot aquest dipòsit aparegué, fonamentalment, a la meitat sud de la sala 
1. Però aquesta no va ser l’única àrea que preservava inalterat el registre 
material d’aquest moment. A la zona d’accés a la sala 1 aparegué un em-
pedrat artificial amb què havien condemnat una petita cavitat d’uns 5 m2 i 
amb tan sols mig metre d’alçada que s’obria per davall del pis de la sala 1. 
En ella s’hi trobà el mateix sediment cendrós que a la sala 1, també amb 
carbons i una gran abundància de cereal i altres llavors carbonitzades, jun-
tament amb restes de recipients ceràmics, entre ells d’un gran contenidor 
pitoide, de diversos tonells i d’un gran recipient carenat. També s’hi recu-
peraren un punxó d’os, ossos de fauna i alguna falange humana que havia 
percolat entre els buits de l’empedrat.
  Fora de la sala 1, a la zona d’avantcambra i, per tant, en un espai que 
actuava com a espai previ a l’entrada a totes les sales de la cova, s’identificà 



482 

una tercera àrea de concentració de restes ceràmiques, faunístiques i abun-
dants carbons i llavors carbonitzades. La novetat d’aquest conjunt fou 
l’abundància d’ossos de diferents animals domèstics (bovins, ovelles, ca-
bres i porcs) que, juntament amb l’abundància de recipients ceràmics, fa 
plantejar la possibilitat que es tractés d’una àrea on s’hi devien celebrar ri-
tuals funeraris, tal vegada relacionats amb pràctiques de comensalitat, punt 
aquest en què haurem d’abundar al llarg d’aquest any.

Figura 4. Procés d’excavació de la visera que se’ns obrí per davall del pis de la sala 1.

Problemes a resoldre

 Els recipients ceràmics i els botons de perforació en V associats als ossos 
humans no deixen lloc a dubte que ens trobem davant un context funera-
ri emprat al llarg de vàries generacions per una comunitat que visqué al 
territori senceller entre, aproximadament,  el 1300 i el 1000 cal ANE. La 
cronologia de tot aquest conjunt es confirmà, a més, amb els resultats de 
les anàlisis de carboni 14 realitzades sobre 4 mostres de cereal procedents 
de la sala 1 i de la petita cavitat per davall del seu pis, que situen la seva 
combustió entorn el 1300 cal ANE1. Una cinquena datació realitzada sobre 
una mostra de mandíbula d’ovella procedent de l’avantcambra indicaria 
el seu consum cap al 1200 cal ANE2. Cal afegir que aquesta franja crono-
lògica pot veure’s ampliada per les desviacions estàndards de les anàlisis 
del carboni 14, així com per paral·lels ceràmics trobats en altres contextos 
insulars. D’aquí que, de moment, proposem una cronologia aproximada 
per al conjunt d’entre el 1300 i el 1000 cal ANE.
 Les mostres d’ossos humans coetànies analitzades no han aportat, de 
moment, dades cronològiques degut a la seva manca de col·lagen. En can-

1 RICH-22696: 3039±29BP; RICH-24857: 3040±33BP; RICH-24861: 3032±33BP; RICH-
24863: 3031±34BP.

2 RICH-24976: 2970±30BP.
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vi, les mostres realitzades sobre ossos humans més recents, en millor estat 
de conservació, sí que han confirmat la reutilització funerària de la cova 
en temps molt posteriors, ja en època posttalaiòtica, concretament entre 
mitjans del segle V i mitjans del segle II cal ANE3.
 En aquest punt se’ns planteja, doncs, el principal problema: l’ús de la 
cova al naviforme mig i final està plenament confirmat tant pels objectes 
trobats com pels resultats del carboni 14. La qüestió és que, a manca de 
poder obtenir datacions radiocarbòniques dels ossos humans, i donat l’alt 
grau d’alteració de l’estratigrafia de la cova, resulta del tot impossible dis-
cernir quines restes humanes pertanyen amb certesa al naviforme i quines 
al posttalaiòtic. L’única possibilitat seria datar un gran nombre de mostres, 
fet que se’ns escapa de les mans per qüestions de recursos. Aquest fet ens 
limita a l’hora de realitzar una estimació del nombre mínim d’individus 
inhumats en cada una de les èpoques, així com de caracteritzar l’estat de 
salut i altres qüestions d’ordre sociològic d’ambdues comunitats.
 Un segon aspecte que haurem d’abordar amb deteniment té a veure amb 
la gran quantitat de cereal emmagatzemat. Aquest es va cremar entorn el 
1300 cal ANE, data que entraria dins el rang fins ara definit per al conjunt 
d’objectes que conformaven l’aixovar funerari, entre aproximadament el 
1300 i al 1000 cal ANE. El ventall de qüestions que s’obre és múltiple: 
l’emmagatzematge del cereal a la cova és coincident en el temps amb la 
inhumació de cossos humans? A ningú se li escapa que aquesta seria una 
pràctica absolutament inviable, a més de poc lògica des d’un punt de vista 
sociològic. 
 Una altra possibilitat seria que l’ús de la cova com a magatzem fos uns 
anys anterior al seu ús com a necròpolis. Això explicaria que el cereal i els 
seus contenidors es trobessin cremats, ja que seria el resultat d’una pràctica 
de neteja de l’espai abans de dipositar els cossos. No obstant, es fa estrany 
que no es retiressin grans fragments de contenidors ceràmics i estigues-
sin circulant i dipositant cossos entre ells durant dècades. Un segon punt 
que també sembla anar contra aquesta possibilitat és que part del conjunt  
funerari també està intensament cremat, com ara alguns ossos, recipients 
ceràmics i botons de les robes dels difunts. És a dir, el conjunt cereal-con-
tenidors i el conjunt funerari haurien patit alhora les conseqüències d’un 
important incendi.
  Això ens fa plantejar una segona hipòtesi: el dipòsit del cereal i la seva 
cremació es produí immediatament després que es donés per amortitzada 

3 RICH-24945: 2365±28BP; RICH-24974: 2287±28BP; RICH-24975: 2295±28BP.
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la cova com a espai funerari. Però la pregunta anterior ens torna: emmagat-
zemar cereal en un espai funerari, per molt que s’hagi abandonat, no només 
resultaria insalubre sinó que seria inimaginable pels vincles i els referents 
ancestrals a la memòria col·lectiva de la comunitat. 
 En aquest punt, arribem a plantejar-nos una hipòtesi alternativa: la cre-
mació ritual d’una part de la collita com a ofrena als ancestres en un mo-
ment puntual durant l’ús funerari de la cova o, més probablement, a manera 
de “comiat” quan la comunitat  decideix deixar d’emprar la cova. Només 
l’estudi minuciós dels materials recuperats fins a la data i la realització 
d’anàlisis complementàries al llarg d’aquest any ens podran ajudar a diluci-
dar aquestes qüestions per poder acabar d’entendre les pràctiques rituals en 
temps naviformes al Pla de Mallorca i de les que no en tenim cap referència 
com a punt de partida. 

RESULTATS PRELIMINARS DELS ESTUDIS DELS MATERIALS
 Al marge d’aquestes preguntes, l’estudi dels materials està oferint valuo-
ses dades per al coneixement d’aquestes comunitats que, sorprenentment, 
tenen més a veure amb l’àmbit de la vida que de la mort, com ara amb 
aspectes econòmics i socials relacionats amb les xarxes d’intercanvi o amb 
les pràctiques agrícoles. A continuació us oferim els resultats més relle-
vants de l’estudi de cada classe de material.

Restes humanes
 L’anàlisi de les restes òssies humanes és essencial per poder reconstruir 
el perfil demogràfic de la comunitat inhumada a la cova del Camp del Bis-
be. No obstant, i com ja advertíem, ens trobem davant un dipòsit alterat 
que ens obligarà a realitzar estudis en major profunditat per poder establir 
amb garanties quines restes pertanyen al naviforme i quines al posttalaiòtic. 
Per tant, de moment no extrapolarem els resultats a una sola d’aquestes 
comunitats, referint-nos en termes generals a tot el conjunt de persones 
inhumades en ambdós períodes. 

 Les restes s’han trobat, generalment, desarticulades, molt disperses i 
fragmentades, fet que complica la reconstrucció de cada individu. Hi ha 
una elevada presència d’ossos pertanyents a mans i peus i, tal com ocorre al 
conjunt ossi de la cova des Càrritx (Lull et alii 1999, Rihuete 2003), la gran 
majoria es conserven complets, enfront de la baixa conservació de la resta 
de l’esquelet. Els ossos llargs, fonamentalment concentrats a l’entrada de 
la sala 1, tenen un índex de fragmentació molt alt, fet pel qual pràcticament 
no s’han documentat exemplars complets. Aquest fet limita l’aplicació de 
mètodes morfomètrics per a l’estimació de sexe i edat.
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 L’estudi preliminar indica la presència de, com a mínim, 20 inhumacions 
a partir del recompte de l’esquelet postcranial. Un estudi més complet que 
inclogui les peces dentals permanents i decídues donarà lloc, sens dubte, a 
un major nombre d’individus.
 Al conjunt estudiat hi ha representats individus masculins i femenins, 
adults i subadults, fet que evidencia un cementiri col·lectiu on no sem-
bla haver-hi diferències d’accés al ritual d’enterrament per raó de sexe o 
edat com ja apuntaren Lull et alii (1999) pel cas de la Cova des Càrritx. 
Com a la cova menorquina, l’única absència remarcable és la de fetus i 
d’individus d’escassos mesos de vida (Rihuete 2003). De tota la mostra 
subadulta estudiada fins al moment, predominen els individus menors de 
12-13 anys d’edat i, especialment, els que comprenen el període de 2 a 6 
anys.
 Respecte als indicadors de les activitats físiques desenvolupades, des-
taca un acusat desenvolupament de la zona on s’hi insereixen els músculs 
flexors, a la superfície palmar, relacionat amb treballs on les mans exerci-
ren un esforç important i/o continuat. També s’hi aprecien canvis ossis que 
ens indiquen l’ús freqüent de la postura a la gatzoneta per dur a terme di-
versos tipus de feines físiques i una activitat muscular continuada de l’àrea 
de l’espatlla.
 Alguns dels signes patològics documentats són les lesions a nivell ver-
tebral (hèrnies, estenosis, osteòfits, calcificació de lligaments) i un cas 
d’osteocondritis dissecant, els quals podrien estar relacionats, entre altres, 
amb lesions degeneratives atribuïdes a l’activitat física intensa i continuada 
(Campillo 2001).
 Al conjunt de restes estudiades fins ara s’hi han definit diverses senyals 
relacionades amb possibles malalties infeccioses, tant en individus adults 
com en subadults, així com quadres de possible estrès sistèmic, que potser 
es pogueren originar per algun tipus d’anèmia, malnutrició o problemes 
metabòlics o alimentaris. És el cas de la hipoplàsia de l’esmalt a les dents 
(Trancho i Robledo 2000), la cribra orbitalia (Campillo 2001) i la inflama-
ció o hemorràgia de les meninges (Hershkovitz et alii 2002).
 Quant a les patologies bucodentals, s’ha detectat un desgast freqüent de 
la superfície dental, presència de tosca i pocs exemples de càries, fet que 
xoca amb l’abundància de cereal carbonitzat trobat ja que, com és sabut, el 
seu consum, juntament amb la manca d’higiene bucodental, seria la princi-
pal causa de la seva aparició.
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Figura 5. Falanges amb entesopaties a la inserció dels músculs flexors (esq.) i porositat a 
l’endocrani per posible inflamació o hemorràgia de meninges (dr.).

Botons i altres objectes no ceràmics de l’aixovar funerari i/o ritual
 S’han recuperat nombrosos objectes que formaven part de l’aixovar fu-
nerari, alguns clarament associats als vestits o ornaments dels difunts com 
els botons o penjolls de collaret fets amb ballarugues (columbella rustica) 
i cloïsses d’escopinya (Acanthocardia tuberculata). Altres tipus d’objectes 
també podrien haver format part de l’aixovar o bé podrien haver tingut re-
lació amb alguna pràctica ritual, com ara els punxons i espàtules fetes sobre 
os, alguns fragments de bronze i algun de sílex retocat.

Figura 6. Ballarugues i cloïssa amb perforació que formaren part d’un collaret (esq.)
i punxó fet amb os de boví (dr.).

 Cal destacar, però, el nodrit conjunt de botons de diverses morfologies 
recuperats a la sala 1 durant el 2014 i a la petita cavitat davall del seu pis 
al 2017. Tots dos conjunts són ben diferents, tant per les dimensions dels 
botons com per la matèria primera emprada. Així, en el grup de la sala 1 
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predominen els anomenats botons amb perforació en “V” fets, tant sobre 
ivori d’elefant com os, mentre que el de la visera davall del pis de la sala 
es caracteritza per botons de perforació en “V” fets exclusivament sobre 
os i, a diferència dels primers, de dimensions mil·limètriques. Tal vegada 
el darrer conjunt formés part d’algun collaret o braçalet, tot i que no es pot 
descartar el seu ús com a botons.
 

Figura 7. Diferents tipus de botons (esq.) fets sobre ivori d’elefant (dues files superiors), ullal 
de porc (tercera fila) i os (fila inferior). A la dreta, aspecte dels botons d’ivori abans i després 
de la seva neteja.

 Sense dubte, un del trets més singulars és el conjunt de botons amb per-
foració en “V” manufacturats en ivori d’elefant. Però la seva exclusivi-
tat en el context balear també suposa un condicionant a l’hora de cercar 
paral·lels, havent de sortir de l’àmbit insular per trobar-los. Botons similars 
en dimensions, morfologies i matèria primera s’han documentat a contex-
tos campaniformes i argàrics del sud-est peninsular, tots ells anteriors a 
1550 cal BC (López Padilla 2006 i 2011). Una de les qüestions que queden 
per resoldre és si aquests botons es varen manufacturar a les illes i, per tant, 
van arribar en forma de matèria primera, o si varen arribar ja com a objectes 
totalment acabats.  
 Finalment, cal remarcar que els botons realitzats en ivori d’elefant o ullal 
de porc apunten a una major estandardització que aquells realitzats en os. 
Aquest fet recolzaria la hipòtesi de l’existència de tallers especialitzats en 
la manufactura de botons amb ivori i ullal de porc, mentre que els botons 
fets amb os estaria a l’abast d’un major nombre de persones, tal vegada per 
tractar-se d’un material més abundant, accessible i modelable. 



488 

Ceràmica

 Les formes ceràmiques de la sala 1 troben paral·lels ben documentats a 
altres àmbits funeraris i poblats balears que, com ja hem dit, podem situar 
en el naviforme mitjà i final. Ha estat de molta utilitat  l’estudi i la tipolo-
gia morfomètrica proposada per Lull i Micó (1999) a partir de les formes 
ceràmiques de Càrritx II (1450-800 cal ANE), on molts dels recipients de 
la cova del Camp del Bisbe troben correspondència.
 Entre els recipients de menors dimensions, associats al consum indivi-
dual d’aliments i/o begudes, trobem petits vasos de parets troncocòniques, 
alguns d’ells amb un agafador de llengüeta horitzontal, així com vasos de 
perfil troncocòncau, conques i olletes. El grup de recipients mitjans està in-
tegrat per olles globulars amb vora entrant o exvasada i olles carenades amb 
vora desenvolupada. Les olles pitoides i els tonells conformen el grup de 
recipients de majors dimensions, clarament associats a l’emmagatzematge 
del cereal trobat, havent-se recuperat fins i tot fragments d’aquests reci-
pients amb crostes de cereal carbonitzat encara aferrades a les seves parets.
 L’observació de visu de les pastes ceràmiques indica la inclusió artifi-
cial de calcita triturada a l’argila, tot i que hi ha casos on la presència de 
carbonats ve representada per fragments molt rodats i de diferents mesures 
que indicaria la seva presència natural en la matriu argilosa d’origen. Cal 
dir que la majoria de recipients va patir forts xocs tèrmics a causa del foc 
que, com ja indicàvem, va carbonitzar el cereal. Aquest fet va provocar la 
polvorització total de bona part del desgreixant en moltes peces, quedant 
abundants vacuoles a la vista.  

Figura 8. Gran recipient pitoide en el moment de la seva recuperació i durant el procés de 
reintegració dels fragments.
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Granes carbonitzades
 La totalitat del sediment cendrós (uns 1.000 litres) que acollia el conjunt 
funerari i la gran quantitat de granes carbonitzades va ser guardat i proces-
sat (rentat i triat) per a la recuperació de petites restes orgàniques i petits 
objectes, com ara alguns botons de dimensions mil·limètriques, que podien 
haver passat desapercebuts durant l’excavació.
 Les granes recuperades han permès a la nostra companya Anna Berrocal 
(2016 i 2017) identificar, quantificar i interpretar un important conjunt fins 
ara desconegut a l’illa en temps prehistòrics, tant a nivell quantitatiu com 
qualitatiu.
 Després d’un curós mètode aleatori de mostreig, s’hi han identificat 
8.730 restes corresponents a 24 tàxons, dels quals 10 corresponen a plantes 
cultivades i 19 són silvestres. Les llavors d’aquest darrer grup, molt escas-
ses, són principalment d’espècies relacionades amb el conreu del cereal 
(“males herbes” com el margall, el brom o la falaris paradoxa), mentre que 
la resta són plantes adventícies i ruderals (algunes d’elles amb importància 
econòmica com la camelina, l’herba de cinc costures o les umbel·líferes). 
Moltes d’elles creixen en ambients humits, sent indicadores d’un entorn 
ben irrigat. Cal destacar la identificació d’algunes llavors d’ullastre i llen-
tiscle, així com de figa, espècies molt preuades tant pels seus fruits com, en 
els dos primers casos, per la seva fusta. 
 Per altra part, els tàxons cultivats representen al voltant del 97,6% del 
volum total. Hi predominen els cereals, especialment el blat nu o xeixa 
(Triticum aestivum/durum) i, en menor proporció, l’ordi nu (Hordeum 
vulgare var. nudum) i l’ordi vestit (Hordeum vulgare). L’espelta bessona 
(Triticum dicoccum) podria representar un conreu secundari o complemen-
tari, mentre que l’espelta petita (Triticum monococcum) podria ser una con-
taminació dels camps d’espelta bessona degut al baix nombre de granes. 
Quant a les lleguminoses, s’han diferenciat tres espècies: el pèsol (Pisum 
sativum), la fava (Vicia faba) i la llentia (Lens sp.). 
 Les varietats nues de cereal (blat nu i ordi nu) representen més de tres 
quartes parts del total de plantes cultivades, amb especial predomini del 
blat nu, mentre que les varietats vestides (ordi vestit i espelta bessona) no 
arribarien a la quarta part del total. La proporció de les lleguminoses és 
petita en comparació amb els cereals, però rellevant en termes quantitatius.
 El predomini de varietats nues de cereal juntament amb les diferents 
espècies de lleguminoses trobades, contrasta amb les evidències documen-
tades als contexts funeraris del mateix període de la Cova des Càrritx (Lull 
et al. 1996) i de la Cova de s’Alblegall (Arnau et al. 2003), ambdues a Me-
norca, on hi predominen les varietats vestides, amb una important presèn-
cia d’espècies silvestres.
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 En definitiva, els resultats de l’estudi carpològic apunten cap a una co-
munitat amb una alimentació basada en el consum de cereals (farinetes, 
sopes, pa, cervesa) i complementada amb lleguminoses i altres fruits. La 
presència de plantes farratgeres, juntament amb les restes faunístiques tro-
bades, posen de relleu la pràctica ramadera, tot i que encara no podem 
valorar el pes relatiu entre ramaderia i agricultura en termes de dieta o de 
pes econòmic d’ambdues comunitats. 
 Sí podem afirmar sense cap mena de dubte que havien desenvolupat una 
producció agrícola de tipus intensiu i diversificat. En aquest sentit, caldrà 
valorar el fet que es pogués destinar part de la collita a finalitats no alimen-
tàries (arribat el cas que es confirmés la seva cremació ritual) en termes de 
plusproducció o producció sobrant.

Figura 9. Blat nu o xeixa (esq.) i ordi nu (dr.).

Fauna
 A partir de la representació de les espècies es constata la presència de la 
tríada domèstica en proporcions habituals per al període: en primer lloc se 
situen els ovicaprins, seguits pels bovins i els suids. Tot i així, s’observa 
un equilibri entre els ovicaprins i els bovins que no és usual per al moment 
al que corresponen, almanco en els contextos domèstics millor estudiats 
(Ramis 2006). 
 Crida l’atenció la presència del ca, un animal que no sol aparèixer en 
contextos domèstics ja que sembla que no era consumit. La seva presèn-
cia en un jaciment funerari ha de veure’s relacionada amb pràctiques de 
caràcter ritual. Tot i que la seva presència a l’illa està documentada entorn 
al 2000 cal ANE (Valenzuela i Alcover, 2013), i a l’espera de poder rea-
litzar datacions radiocarbòniques que ens confirmin la seva adscripció als 
temps naviformes, no podem descartar que correspongui a les pràctiques 
funeràries corresponents al període posttalaiòtic.
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 Bona part de les restes presenten termoalteracions per exposició al foc i 
hi trobem un alt nombre amb traces antròpiques pròpies de les pràctiques 
d’esquarterament, desarticulació i descarnament dels ossos.
 No ens podem estendre en els perfils de mortalitat, però trobem una alta 
presència d’individus nounats i molt joves o joves que confirmarien la ten-
dència ja documentada als poblats d’època naviforme: els ramats nodrien 
la comunitat principalment de carn tendra, quedant en un segon pla el man-
teniment de les espècies per a l’obtenció dels productes secundaris o per a 
la seva reproducció (Ramis, 2006).
 Caldrà esperar a tenir tot el conjunt analitzat per determinar si les restes 
havien estat consumides a nivell d’àpat funerari i/o si es tractà d’ofrenes, 
però el que sembla clar és que la fauna jugava un paper important en el 
ritual funerari, així com en l’economia de la comunitat.

Figura 10. Exemple de traces del segon esquarterament d’una costella de boví (esq.)
  i desarticulació/descarnament d’una tíbia d’ovicaprí (dr.).

CONSIDERACIONS FINALS
 La cova del Camp del Bisbe suposa la primera excavació sistemàtica 
d’un context funerari d’època naviforme al Pla de Mallorca. Els estudis 
que encara s’hi desenvolupen contribueixen a ampliar el coneixement que 
tenim d’aquestes comunitats, ja que, si bé es estava àmpliament documen-
tada l’existència d’assentaments a l’interior de l’illa, el gruix de la informa-
ció disponible provenia de jaciments relativament propers a la costa, tant 
pel que fa als espais d’hàbitat com als funeraris. De la mateixa manera, es 
confirma la importància de l’agricultura, desterrant la idea d’una economia 
centrada fonamentalment en l’explotació ramadera.
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 Les dades antropològiques, i amb la precaució que aconsella l’estat pre-
liminar dels estudis i les problemàtiques senyalades, semblen apuntar a un 
accés sense restriccions per raó de sexe o edat al mateix espai funerari. 
 El conjunt de botons fets sobre ivori d’elefant, juntament a altres produc-
tes al·lòctons, com els penjolls sobre petxina marina o l’estany necessari per 
a la producció de bronze, ens il·lustren l’existència de xarxes d’intercanvi 
d’abast insular i extrainsular que il·lustren un grau d’organització i de con-
sens socials complex i d’ampli abast a l’edat del bronze.
 Si bé resulta relativament fàcil detectar quins eren els productes que 
arribaven de fora, a la pregunta sobre quin producte es donava a canvi, 
les hipòtesis que actualment barallem cerquen resposta en l’abundància de 
cereal dipositat a la cova del Camp del Bisbe. El seu estudi apunta a un ni-ova del Camp del Bisbe. El seu estudi apunta a un ni-
vell de desenvolupament de l’agricultura cerealista no documentat fins a la 
data a Balears per a aquest període que, més enllà de cobrir les necessitats 
bàsiques de la població, podria fins i tot formar part del bescanvi, encara 
que fos de manera puntual. 
 D’altra banda, la situació geogràfica del territori senceller en les vies de 
transhumància podria estar jugant també un paper fonamental en l’arribada 
de productes exòtics. Tal vegada aquests podrien haver facilitat acords in-
tergrupals de pas dels ramats cap a la serra. 
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LA IMATGERIA MEDIEVAL
A SENCELLES

 L’estudi de la imatgeria medieval es centra en un apropament histori-
coartístic a les imatges de culte, normalment escultures en fusta policroma-
da, titulars de capelles i temples. Aquestes obres són un interessant testimo-
ni de la devoció popular i la religiositat de la societat medieval i a la vegada 
ens permeten conèixer les tendències artístiques arrelades a la Mallorca de 
la baixa edat mitjana. 

 En el present text es farà un recorregut per les obres d’imatgeria reli-
giosa vinculades a l’església parroquial de Sant Pere de Sencelles durant 
l’edat mitjana a partir de l’estudi de les peces i de la documentació. Així, 
es presentaran en primer lloc les dues escultures medievals conservades: 
la Marededéu de Sencelles i el Crucificat de les Ànimes. Posteriorment 
s’oferirà una anàlisi sobre altres possibles obres de cronologia medieval, 
avui desaparegudes, que podem conèixer a partir de la documentació de 
l’època.1

1.  La Marededéu de Sencelles

 La Marededéu de Sencelles es conserva i exposa actualment al Museu 
Diocesà de Mallorca (fig.1).2 La peça, de fusta policromada i modestes 
dimensions (78x41x19 cm), presenta a dia d’avui un estat de deteriorament 
notori, ja que té abundants mutilacions.  Es pot destacar la pèrdua de la 
figura íntegra del Nin i dels braços de la Verge, així com el despreniment 
de bona part de la policromia.3 Així i tot, es tracta d’un deteriorament antic, 

1 * Desig expressar el meu agraïment a Jordi Llabrés i a Cristina Martínez per l’ajuda presta-
da. Igualment a Alejandro Ysasi per facilitar-me l’ús del dibuix de la Marededéu de Sencelles. 
 Aquest treball es deriva de la recerca duta a terme en la meva tesi doctoral. Vegeu: Cerdà 
2016.  

2  La peça forma part del fons antic del Museu Diocesà de Mallorca, per tant, degué ingressar 
en la col·lecció a principis del segle XX. 

3  La peça fou restaurada per Maria del Rosario Alomar l’any 1998. La intervenció tenia 
per objectiu la preservació de l’obra a partir de diverses intervencions en el suport i la poli-
cromia: desinfecció i consolidació de la fusta, encolat de fragments romputs, emplenament 
d’esquerdes, consolidació de la capa pictòrica, eliminació de capes de brutícia, reintegració 
d’algunes llacunes i aplicació d’un recobriment protector (Alomar 1998).



498 

atès que Rafael Isasi de Ransome, quan visità la peça al Museu entre 1920 
i 1930, la dibuixà en unes condicions molt semblants a les actuals (fig.2).4 

 Com el seu nom indica, la imatge prové de la parròquia de Sencelles, 
creada a instàncies del bisbe Ramon de Torrella, i ja citada a la butlla de 
l’any 1248 com a Sant Pere de Sencelles. Així i tot, les primeres notícies 
documentals conegudes referents a la construcció del temple daten de fi-
nals del segle XIV.5 

 Pel que fa a l’escultura, les primeres referències se situen en una època 
més tardana, entre finals del segle XV i la primera meitat del XVI. Faig 
especial referència als inventaris parroquials publicats per Josep Ramis de 
Ayreflor i Sureda, que esmenten la imatge de la Verge amb el Nin ornada 
amb abundants joies i vestidures, tal i com recollim a continuació. L’any 
1482 es cita en l’altar de la Verge Maria: 

Item a la Verge Maria al retaule ha dos collars, hun d’argent altre de 
perles.  Item la Verge demunt lo retaule té ab si quatre colàs, so és tres 
d’argent e l’altre e quart és mescladís ab grans negres e altres d’ar-és mescladís ab grans negres e altres d’ar-s mescladís ab grans negres e altres d’ar-
gent. Item la Verge Maria ab un mantell de velut vermell vel, ab vuyt 
rams de perles. Item lo Jhs. dos mantelets, lo hun de brocat d’or l’altre 
és de valut vermell, e la Verge una corona de perles e lo Jhs. altre co-
rona de perles (...) Item hun mantel de velut vermell de la Verge Maria. 
Item altre mantell vermell ab rams d’or e de seda. Item un mantelet 
del Jhs. ab rams de perles e de seda. Item dues gonelles de la Verge 
Maria, de velut, ab perles (...) Item una diadema de la Verge Maria.6

En l’inventari de l’any 1532 es refereix: 

Item una corona d’argent de Nostra Dona, ab tretze perles ab una flor 
de liri d’argent a la mà de Nostra Dona. Item una corona d’argent per 
lo Jesuset, deurada. (...) Item una gonella y mantell de Nra. Dona y 
son Jhsuset de velt vermell. Item un altre mantel de velut lehonat ab 

4  Isasi 1923-31, làmina 19.

5  Vegeu: Rosselló, Vaquer 1993, p. 129-133.

6  Ramis de Ayreflor 1905-1907, p. 291-292.
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una gonella de velut vermell y un mentelet de festes de velut lehonat, 
més altre mantell del Jhsuset de brocat. Item un altre mantel de domàs 
blanc, gonelle y mantell de Jhsuset.7 

En l’inventari de l’any 1556 s’esmenta: 

Item gonella y metell de Nre. Sra. vermell per ella y pal JHS de vellut 
carmasí. Item un vestiment de Nre. Sra. de domasí blanc y del JHS ab 
gorniment de velut negre. Item un mantell de velut leonat ab gorni-
ment de fil d’or per ell y per el JHS (...) Item dotza flochs del JHS de 
brocat (...) Item una corona d’argent de Nre. Sra. ab tretza stellas, tres 
trencades.  Item una flor de lir d’argent. Item una corona dels JHS de 
argent.8 

L’inventari del 1563 recull abundats dades:

Item una corona de Nostre Senyora. És de paper molt squinsade guar-
nide d’algunes perlles molt manudes. Item moltes rosses de paper 
squinsats de dita corona ab algunes perlles menudes. (...) Item una 
corona aporta la imatge de Nostra Senyora ab algunes steles d’argent. 
Item altre coronete d’argent aporta el Jesuset. (...) Item un mantell de 
le figura y imatge de Nostra Senyora de vellut carmesí ab uns brots de 
seda y perles. Item un davanter o gonella de dita figura ab un entorn 
de domàs vert y vellut blau. Item un altre davanter de vellut carmasí 
ab entorn de vellut negre ab carxofes de fil d’or. Item altre mantell ab 
son davanter de domàs blanch ab los entorns de vellut negre. Item 
altre mantell de satí groch nou ab le guarnició de vallut blau trepa ab 
son davanter del matex satí. Item un mantellet per lo Jesuset del matex 
satí. Item altre mantellet per lo Jesuset de domàs blanch guarnit de va-
llut negre. (...) Item altre mentellet del Jesuset de brocat carmesí molt 
vell ab un entorn de domàs negre (...). Item dos cortines de filempua 
blancas per atepar lo retaule de Nostra Senyora.9

7  Ramis de Ayreflor 1910-1911, p. 137.

8  Ramis de Ayreflor 1912-1913, p. 107.

9  Pérez 1963, p. 432-437.
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 Aquestes dades ens ajuden a reconstruir l’ambient que envoltava les 
imatges de culte i ens apropen a la manera en què eren percebudes pels 
fidels de la baixa edat mitjana. Cal ressaltar, en primer lloc, que la figura 
de la Marededéu, titular de la capella d’advocació mariana del temple, es 
trobava ubicada en un retaule, aspecte que era habitual a l’època, espe-
cialment per aquelles imatges de reduïdes dimensions.10 Així i tot, sembla 
que al segle XVII podria haver estat ubicada sobre l’altar major, segons es 
desprèn de la visita pastoral del 1627: Item una figura de Nra. Sra.de bulto 
sobre lo altar ab se corona de plata. Item un Jesuset de bulto ab se corona 
de plata.11

 Per altra banda, crida l’atenció l’enumeració d’abundants peces de ves-
tir i joies destinades a ornamentar les dues figures, Maria i el Nin. El ric 
guarda-roba d’aquesta escultura estava constituït per tot un seguit de robes 
(mantells, camises, gonelles o davanters, vestiments), confeccionades amb 
diferents teixits (vellut, domàs, seda, setí), alguns de caràcter sumptuós 
com el brocat d’or i els adornats amb rams de perles o carxofes de fil d’or.12 
També són habituals els adorns amb materials luxosos, com les corones i 
collars d’argent i de perles o la flor de lliri d’argent que portava Maria a la 
mà; encara que també trobem alguns elements confeccionats amb materials 
més pobres, com una corona de paper. En definitiva, aquest exemple ser-
veix per certificar que el costum de les Marededéus vestides es remunta a 
la baixa edat mitjana.13 

 Deixant de banda els rastres documentals, l’escultura presenta alguns 
trets que ajuden a concretar la seva cronologia. La Verge, entronitzada so-
bre un seient ornamentat amb motius cruciformes, porta una indumentària 
que segueix el model de vestit ample i senzill que es sosté amb una corretja 
a la cintura; el mantell li cobreix les espatlles i les cames, seguint el costum 

10  A Mallorca hem localitzat algunes referències d’escultures dels segles XIII i XIV que es 
trobaven ubicades en tabernacles o petits retaules. Vegeu: Cerdà 2016, Vol. 1, p. 337-339. Per 
al context català vegeu: Sureda 2013. 

11  Libro de inventarios y ordinaciones de visitas de la iglesia parroquial de Sensellas, Arxiu 
Jordi Llabrés, sense foliar. 

12  Domàs: teixit de seda o de cotó que presenta dibuixos en què, pel diferent lligat, la roba 
és brillant en uns indrets i sense brillantor en altres. Brocat: teixit de seda amb or o argent. 
Diccionari Català-Valencià-Balear en línia. http://dcvb.iecat.net/ [consulta: 06/01/2018]

13  Sobre el tema de les Marededéus vestides vegeu: Albert-Llorca, 2006, p. 80-81. Per al 
context mallorquí vegeu: Cerdà 2016, Vol. 1, p. 459-466.
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de les obres del segle XIII i part del XIV.14 Aquí, però, el tractament dels 
plecs i la caiguda de les vestidures ja denota un avenç respecte a les prime-
res Marededéus tardoromàniques arribades a Mallorca en el segle XIII com 
les de Lloseta, Artà i Pollença.15 Un altre tret distintiu de la peça és que la 
figura del Nin devia estar ubicada sobre el genoll dret de la Mare, segons 
deixen veure les mutilacions de la imatge; seguint, per tant, el model pro-
totípic de les Marededéus gòtiques. 

 Aquests aspectes són els que caracteritzen l’incipient entrada del gòtic a 
la imatgeria mallorquina en època del Regne Privatiu, amb una producció 
local de qualitat mitjana i que es concreta en un conjunt de Marededéus de 
parròquies mallorquines que representen una època de transició en l’escul-
tura en fusta. En aquestes obres hi conflueixen aquests trets més avançats 
amb altres reminiscències arcaiques que recorden l’escultura tardoromà-
nica, com són la frontalitat, el hieratisme i la inexpressivitat del rostre. En 
aquest conjunt, en el qual s’inclouria la Marededéu de Sencelles, hi trobam 
les Marededéus de Costitx,  la del Roser de Crestatx, la de Banyalbufar o 
la de la Salut d’El Terreno. No obstant, cal ressaltar que l’obra més propera 
a la de Sencelles és la conservada al Museu Regional d’Artà (fig.3).16 Les 
semblances es perceben en la manera plàstica de representar els plecs de la 
roba, la disposició de la indumentària i el cànon més esvelt de la figura. Pels 
trets esmentats consider que ambdues escultures degueren prendre com a 
model l’obra de més qualitat que existia aleshores a Mallorca d’aquesta 
tipologia, la Marededéu de la Grada, considerada la primera titular de la 
Seu, una obra importada i de promoció reial que deu datar de finals del 
segle XIII (fig.4).17 La peça de Sencelles va ser datada en la primera meitat 
del segle XIV per part de Gabriel Llompart i Joana Maria Palou.18 Aquesta 
cronologia casa amb les característiques que hem comentat, encara que es 
podria restringir la seva datació en el primer terç del segle XIV pels trets 
arcaics que presenta i per la dependència del model de la Grada. 

14  Bernís 1970, p. 195.

15  Fem referència a les Marededéus del Cocó de Lloseta, de Sant Salvador d’Artà i la de la 
Cel·la Vella de Pollença. Vegeu: Llompart, Palou 1997. 

16  Per a les peces citades vegeu: Llompart 1988; Llompart, Palou 1998; Cerdà 2013; Cerdà 
2016, Vol. 1, p. 96-102.

17  Les mans i els caps originals de la Marededéu de la Grada foren substituïts per uns de nous 
a finals del segle XVI. Sobre la imatge de la Grada vegeu: Palou 1998. 

18  Llompart, Palou 1998, p. 412-413. En el catàleg del Museu Diocesà de Mallorca es consi-
dera obra del segle XIV (Gaita 2008, p. 58).
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2. El Crucificat de les Ànimes

 A l’església parroquial de Sencelles trobam una altra escultura de cro-
nologia medieval, el Crucificat de les Ànimes (fig.5-6). Es tracta d’una 
obra que no compta amb cap estudi previ i de la qual oferiré una primera 
aproximació en base al seu estil i a les dades documentals conservades. Tal 
i com el seu nom indica, la peça ha ocupat tradicionalment la capella de les 
Ànimes del Purgatori, una advocació habitual en les esglésies mallorquines 
del segle XVI i que sol anar associada a la iconografia cristològica.19 

 Pel que fa a la documentació, la primera referència que es podria citar
 en relació a l’existència d’un Crucificat a l’església de Sencelles és de l’in-és de l’in-de l’in-
ventari parroquial del 1482, on trobem en l’altar de Sant Francesc un crus-
sifici ab una tovallola randada ab una cortina on és pintat lo sol.20 Amb tot, 
no es pot afirmar amb seguretat que es tracti del Crucificat de les Ànimes. 
Si s’avança a la documentació del segle XVI ja apareix citada la capella de 
les Ànimes del Purgatori. En la visita pastoral del bisbe Diego de Arnedo 
del 1563 es cita dita capella i es mana que es repari el paviment i en la del 
1564 efectuada pel doctor Foncilles s’estableix fer una nova cuirassa per al 
bací de les Ànimes del Purgatori de la capella homònima.21 L’inventari par-
roquial del 1563 recull dos canelobres de ferro en lo altar de les Animas del 
purgatori.22 Però tal vegada la dada més interessant en relació al Crucificat 
és la que recolliren Ramon Rosselló i Onofre Vaquer: en la visita pastoral 
del 1595 es mana, en relació a la capella de les Ànimes, que sia reparada 
la creu del Crucifixi que s’està pelant.23 En l’obra es pot observar com, 
efectivament, la creu sobre la qual està clavada l’escultura és de factura 
més moderna. En la visita pastoral del 1627 també s’esmenta l’escultura a 
l’altar de les Ànimes: Item un Christo gran de bulto crucificat.24 Per altra 
banda, en alguns testaments de sencellers del segle XVI s’al·ludeix a les 
Ànimes del Purgatori. A tall d’exemple vegem dos testaments del 1568: 

19  Llompart, Palou, 1996, p. 14-15. Sobre el Purgatori a l’edat mitjana vegeu: Le Goff 1981. 

20  Ramis de Ayreflor 1905-1907, p. 292. 

21  Pérez 1963, p. 417, 421.

22  Pérez 1963, p. 437.

23  Rosselló, Vaquer 1993, p. 134.

24  Libro de inventarios y ordinaciones de visitas de la iglesia parroquial de Sensellas, Arxiu 
Jordi Llabrés, sense foliar.
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en el de Joana, muller de Martí Ferragut, es mana celebrar 3 misses a les 
ànimes del Purgatori; en el de Joan Llabrés, es deixen 5 sous als bacins de 
les ànimes del Purgatori.25

 Pel que fa a dades més recents, l’any 1935 el Crucificat es trobava en la 
capella que Jaime Vich Ramis denomina del Santo Cristo, i que havia estat 
reformada l’any 1927 pels senyors Verd-Provensal. S’hi afegí una Marede-
déu dolorosa i s’eliminaren les figures de les Ànimes de cartró.26 Així i tot, 
en la segona meitat del segle XX la peça patí canvis d’ubicació; estigué un 
temps a la sagristia i també al cor.27

 L’escultura, de fusta policromada (105x95x11 cm), reuneix a nivell for-
mal els trets característics dels Crucificats gòtics del segle XV.28 La figura 
de Crist és esvelta i les cames es disposen rectes. L’anatomia es treballa 
amb cert realisme, especialment visible en la talla de les cames i del tors. 
No obstant, també es percep cert esquematisme en les costelles, molt mar-
cades, i en els braços, una mica hieràtics i sense desenvolupament muscu-
lar. El perizonium, la faldilla, es configura per una tela curta que es desple-
ga fins mitges cuixes i que presenta uns plecs de caràcter realista (fig.5). En 
el rostre es fa patent l’interès per transmetre el dolor característic d’aquesta 
escena: Jesús té la cara prima, allargada, els ulls clucs i caiguts i la boca 
oberta. Els cabells i la barba denoten un interès en la talla, ja que es confi-
guren per tirabuixons amples i voluminosos (fig.6). Amb tot, cal remarcar 
que la peça presenta abundants repintats i additaments de guix fruit de mo-
dificacions d’èpoques posteriors, cosa que emmascara la factura original.29 

 Les característiques esmentades també són presents a altres obres del 
context mallorquí datables en una cronologia de les darreres dècades de 
l’edat mitjana, entre finals del segle XV i principis del XVI. Fent un repàs 
pels Crucificats gòtics mallorquins, consider que hi ha dues obres especial-

25  Rosselló, Vaquer 1993, p. 149.

26  Vich 1935, p. 44-45.

27  Font oral: Jordi Llabrés Sans, cronista de Sencelles.

28  Vegeu: Thoby 1959, p. 187-214. 

29  La peça fou restaurada entre el 1965 i el 1970, abans tenia els braços articulats i se va 
eliminar aquesta articulació. També es repintà. Font oral: Jordi Llabrés Sans, cronista de Sen-
celles. 
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ment properes al de les Ànimes de Sencelles. La primera és el Crucificat de 
Santa Eulàlia, una obra de gran qualitat que, segons la opinió de qui escriu, 
denota una dependència de l’estil hispanoflamenc de la segona meitat del 
segle XV (fig.7).30 Podem assenyalar les connexions entre les dues peces en 
la representació general de la figura, la posició de les cames, la manera de 
treballar el tòrax, la configuració de la tela del perizonium, l’expressivitat 
del rostre i el volum dels cabells. La segona obra a tenir en compte és el 
Sant Crist d’Alcúdia, datada el 1507, i que també presenta certes similituds 
amb l’obra de Sencelles, encara que la seva factura és de manco qualitat 
(fig.8).31 Així doncs, pens que el Crucificat de Sencelles degué prendre com 
a model el Crucificat de Santa Eulàlia, encara que certs detalls de la talla 
impedeixen atribuir-lo al mateix mestre. Amb tot, es podria situar en la 
difusió del tipus de Crucificat tardogòtic d’arrel hispanoflamenca en terres 
mallorquines en una cronologia d’entre les darreres dècades del segle XV i 
les primeres del XVI. 

3. Obres no conservades

 Després d’analitzar les dues obres conservades de cronologia medieval, 
en aquest darrer punt ens endinsarem en la documentació de l’època per tal 
d’esbrinar quines altres obres gòtiques formaven part del patrimoni parro-
quial senceller. Val a dir que, atès que es tracta d’obres desaparegudes, es 
fa difícil la seva reconstrucció, ja que la documentació no sempre aporta 
dades clarificadores. Per a la seva localització hem de recórrer de nou als 
riquíssims inventaris parroquials conservats que arrenquen a finals del se-
gle XV i abasten bona part del XVI.

 En primer lloc, cal tenir en compte la referència abans esmentada d’un 
Crucificat situat a la capella de Sant Francesc, segons l’inventari del 1482. 
Tal i com hem indicat, la seva descripció genèrica (crussifici) ens impedeix 
assegurar que fos el de les Ànimes avui conservat o bé una altra obra de 
cronologia anterior, avui desapareguda. 

 Per altra banda, segons aquest mateix inventari sembla que a l’església 
parroquial hi havia diverses imatges marianes. A més de la Marededéu de 

30  Vegeu: Cerdà 2016, Vol. 1, p. 254-256.

31  El Sant Crist d’Alcúdia es troba vinculat a un fet portentós que protagonitzà l’any 1507, 
quan es produí la suor miraculosa, episodi recollit pels notaris Antoni Seguí i Francesc Axar-
tell. Vegeu: Ventayol 1918; Garcías 1974; Cerdà 2016, Vol. 1, p. 256-257, 434.
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Sencelles, a la capella de Sant Joan es cita: Item hun ymatget de la Verge 
Maria ab dos collàs de perles e hun colar tot desfet e hun altre colar mes-
cladís d’argent e paternostres negres.32 Aquesta peça devia ser secundària, 
ja que es troba en una capella d’altra advocació, i pel terme ymatget deduïm 
que era una escultura de reduïdes dimensions. Seguint la moda de l’època, 
es trobava adornada amb quatre collars. La duplicació d’imatges marianes 
en els temples medievals no era una raresa, ja que existeixen casos docu-
mentats en què es citen diverses Marededéus. Aquest fet podia ser fruit 
de l’adquisició d’obres més modernes, que convivien amb les antigues, i 
també d’algunes donacions per part de fidels.33 

 En darrer lloc, cal fer esment a l’existència d’algunes figures de Jesusets 
citades en els diversos inventaris parroquials. En el de 1482 s’esmenta en 
la sagristia hun Jhs. petit engrutat ab roba de seda ab argenteria antorn.34 
No es devia tractar de la figura del Nin que portava la Marededéu, citat an-
teriorment en un altre espai -l’altar de la Verge Maria- com lo Jhs. A més, 
s’especifica una particularitat tècnica de la peça, que és engrutat, és a dir, 
cobert d’engrut.35 En el mateix document trobem una altra referència que 
pot fer esment al  bressol de dita figura: Item hun matalàs del Jhs. de seda 
flacha.36 La hipòtesi sembla corroborar-se en els inventaris posteriors, quan 
es localitzen dues figures de Jesusets. En el de 1532 item dos Jesussets ab 
dos cuxins i en el de 1556 item dos JHS. ab sos vestiments.37 Finalment, 
l’any 1563, s’inventaria en la sagristia Item una figurete d’un Jesuset ab 
una camisa obrade de seda negre. Item altre camisa de dit Jesuset obrade 
de seda de grana. Item una vestidura de tafetà nerenjat de dit Jesuset guar-
nide de vellut negre i, entre aquells béns encomanats al reverend mossèn 

32  Ramis de Ayreflor 1905-1907, p. 292.

33  Alguns exemples de temples mallorquins on es constata la coexistència de diverses imat-
ges marianes medievals són la Seu, el santuari de Lluc, el santuari de Sant Salvador de Fe-
lanitx o l’església parroquial de Llucmajor, entre d’altres (Cerdà 2016, Vol. 1, p. 335-339, 
444-446). Sobre aquest tema en el context català medieval vegeu: Español 2005; Sureda 2013. 

34  Ramis de Ayreflor 1905-1907, p. 291.

35  Matèria pastosa o quasi líquida, composta especialment de farina i aigua, que serveix per 
a unir i aferrar dues coses. Diccionari Català-Valencià-Balear en línia. http://dcvb.iecat.net/ 
[consulta: 10/01/2018]

36  Ramis de Ayreflor 1905-1907, p. 292.

37  Ramis de Ayreflor, 1910-1911, p. 137; Ramis de Ayreflor, 1912-1913, p. 107.
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Pere Fiol es cita: Més un Jesuset ab se camiseta hobrade de seda.38 Les 
escultures exemptes del Nin Jesús foren un tipus de peces devocionals que 
es feren habituals en el context europeu de la baixa edat mitjana i que es 
troben vinculades a la festivitat de Nadal.39 Pel que fa al context mallorquí, 
Gabriel Llompart en va documentar alguns exemples a cases particulars de 
finals del segle XV, mentre que la seva presència en temples la  remuntà al 
segle XVI.40 Per la nostra part, a partir de les dades recollides, podem afir-
mar que, al manco des de finals del quatre-cents, la parròquia de Sencelles 
comptava amb una figura exempta del Nin Jesús, convertint-se en un dels 
casos documentats més primerencs de Mallorca. 

* * *
A partir de les dades presentades en aquest estudi, voldria posar en relleu 
la riquesa del patrimoni escultòric que posseïa l’església parroquial de Sant 
Pere de Sencelles a l’edat mitjana. Malgrat el pas dels segles ha conduit a 
la desaparició i disseminació de part d’aquestes obres, el seu coneixement 
i difusió contribueix a valorar i entendre el patrimoni religiós senceller, 
la seva transcendència en la plàstica del gòtic illenc, així com també els 
aspectes relacionats amb la religiositat popular medieval entorn d’aquestes 
imatges. 

38  Pérez 1963, p. 432, 438. La segona referència la recull: Llompart 1980, p. 365.

39  Vegeu: Van Hulst 1944; Schlegel 1970. 

40  Vegeu: Llompart 1980, p. 363-374.
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Imatges

Fig. 1. Marededéu de Sencelles, Museu Diocesà de
 Mallorca. Fotografia de l’autora.
Fig. 2. Marededéu de Sencelles. Dibuix de Rafael Isasi de  
 Ransome, Notas para la Iconografia de la Virgen en
 Mallorca, Vol. 1, 1923-1931, làmina 19, ms.  
 Col·lecció particular Alejandro Ysasi.

Fig. 3: Marededéu d’Artà, Museu Regional d’Artà.
 Fotografia de l’autora.
Fig. 4: Marededéu de la Grada, La Seu. Fotografia: Catedral  
 de Mallorca.
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Fig. 5: Crucificat de les Ànimes. Església parroquial de Sant Pere de Sencelles.  
 Fotografia: Khris Martinsson.
Fig. 6: Crucificat de les Ànimes. Detall. 
 Fotografia: Khris Martinsson.

Fig. 7: Crucificat de la parròquia de Santa Eulàlia de Palma.
 Fotografia de l’autora.
Fig. 8: Sant Crist d’Alcúdia, parròquia de Sant Jaume d’Alcúdia.
 Fotografia: Miquel Àngel Cabrer.  
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CAUSA 901/1.936:
PILAR SÁNCHEZ LLABRÉS
(PALMA, 1903-SENCELLES, 1936) 
 El mes de juliol de 1936, un conglomerat de militars i civils, s’aixecaren 
en armes a la zona del Protectorat espanyol del nord d’Àfrica contra el 
govern legítim de la Segona República. No obstant això, la rebel·lió militar 
no va triomfar a tots els territoris de l’Estat espanyol, fet que donà pas a 
l’inici de la Guerra Civil espanyola (juliol de 1936-abril de 1939). A Ma-
llorca, la rebel·lió va triomfar. D’aquesta manera els militars colpistes amb 
el suport de elements civils i paramilitars assoliren els seus objectius i pro-
pòsits i, des del primer moment de la insurrecció, les noves autoritats –ci-
vils i militars– iniciaren la persecució, detenció i eliminació de les persones 
que representaven el govern, o bé integraven les institucions de la Segona 
República espanyola i, molt especialment, aquelles que formaren part dels 
governs municipals del Front Popular (març-juliol de 1936). També foren 
víctimes de la barbàrie feixista els membres de les directives, afiliats i sim-
patitzants dels partits d’ideologia esquerrana, sindicats obrers, associacions 
culturals i esportives, personal docent, personal del cos de funcionariat, en-
tre d’altres. Tot obeïa a un pla d’eliminació planificat preparat pel general 
colpista Emilio Mola Vidal mesos abans dels cop d’Estat. A Mallorca, la 
repressió fou perfectament prevista abans de la guerra, controlada i dirigida 
per les autoritats nacionals.1

 Un altre dels objectius de la persecució repressiva de les autoritats rebels 
és la que va afectar les dones presumiblement republicanes i d’esquerres, 
que patiren tot tipus d’agressions i humiliacions, fins i tot, la mort. Aquesta 
circumstància es va donar perquè algunes dones en temps de la Segona 
República varen tenir un paper molt rellevant en la vida política i social 
de Mallorca com fou el cas d’Aurora Picornell Femenias, Antònia i Maria 
Pasqual Flaquer, entre d’altres. La violència de gènere fou brutal i desme-
surada i els mètodes repressius emprats foren el mateixos que aplicaren 
els homes, però amb una diferència molt important, arribaren a extrems 
insospitats i alguns d’ells poc divulgats. Malgrat tot, la seva resistència a la 

1  Vegeu gari salleras, Bartomeu. La repressió a Mallorca en el transcurs de la Guerra 
Civil (1.936-1.939: Memòria d’una eliminació planificada. Tesi Doctoral. Universitat de les 
Illes Balears (uiB), setembre de 2017.
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furibunda repressió i a tot el que representava fou exemplar. Dos dels casos 
més significatius i poc coneguts foren la mort de Pilar Sánchez Llabrés i 
Joana Vaño Morales. 

 La repressió que es va desenvolupar a Mallorca i als territoris conquerits 
per part de les forces rebels va seguir un esquema d’actuació molt similar: 
els colpistes sabien que per tenir èxit havien d’aplicar substancialment i 
des del primer moment, una gran violència repressiva. Per això feren ac-
tuacions metòdiques, planificades i controlades pel poder militar, que va 
rebre el suport de representants dels grups de poder de la repressió, és a 
dir, el poder civil, representat pels ajuntaments i el Govern Civil; el poder 
paramilitar, representat per Falange i les Milícies Ciutadanes; les forces de 
seguretat: Guàrdia Civil i Policia i el poder de l’Església. Aquestes forces 
dirigents aplicaren un conjunt de modalitats repressives amb la intenció 
d’eliminar les persones considerades desafectes o opositores al nou règim, 
que foren considerades –en el llenguatge emprat pel règim imposat per les 
armes– “criminals”. La primera que es va aplicar foren els segrests que 
acabaren amb centenars d’assassinats extrajudicials. 

 La intenció de segrestar una persona de casa seva, assassinar-la a qualse-
vol indret i deixar el cos a la vista no era d’altra que fer-lo servir d’exemple. 
Al mateix temps, es mostrava què passaria a les persones que s’oposassin al 
nou ordre militar i als qui eren considerats els seus enemics. Així, s’estenia 
l’efecte d’exemplaritat entre la població i s’aconseguia paralitzar qualsevol 
moviment d’oposició. El segrest fou la pràctica repressiva que es va aplicar 
majoritàriament a Mallorca durant els primers mesos de la Guerra Civil. 
Un dels casos més significatius i poc coneguts fou la troballa dia 18 de 
setembre de 1936, dins el terme municipal de Sencelles, del cos sense vida 
de la militant socialista, Pilar Sánchez Llabrés.

 Pilar Sánchez Llabrés va néixer a Palma l’any 1903. Vivia al barri obrer 
de la Soledat. Estava casada amb Miquel Borel. Eren pares de quatre fills i 
militaven en el Partit Socialista, circumstància que Pilar portava de manera 
molt activa i apassionada. Pilar es dedicava a vendre comestibles a un trast 
que estava situat a l’actual plaça Major de Palma, lloc que emprava per ma-
nifestar públicament les seves posicions polítiques. Aquest fet va provocar 
el temor i, al mateix temps, l’odi dels seus adversaris. Cal recordar que la 
militant socialista era una dona d’empenta i que no s’arrufava davant les 
adversitats, com ho demostrà dia 16 de febrer de 1936, quan fou detinguda 
per protestar davant un possible frau electoral, estavellant una urna enmig 
del carrer. 
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 El 19 de juliol de 1936 va esclatar la Guerra. A causa del seu compromís 
polític, li aconsellaren que s’amagàs durant uns dies. Segurament, pensa-
ven que la cosa no duraria massa. D’aquesta manera, Pilar Sánchez es va 
traslladar a viure al barri palmesà dels Hostalets i, es va refugiar al domicili 
de Joan Real, amic de la família i regidor del Front Popular de l’Ajuntament 
de Palma. Dies després, un grup de falangistes es va presentar a casa seva 
i davant la seva absència se’n dugueren el seu espòs i fills, que foren tras-
lladats a la comissaria de policia de la plaça de Santa Magdalena en aquells 
moments dirigida pel comissari falangista, Francisco Barrado Zorilla.2 A la 
Prefectura de Policia, el seu marit fou sotmès a cruels interrogatoris. Volien 
saber on era Pilar Sánchez. La seva filla, Francisca Borel Sánchez recorda 
alguns passatges del que va passar: «La sensació de terror i el mal que ens 
van fer les beates i els falangistes fou molt gran. Record quan els feixistes 
ens apressaren i ens dugueren, al meu pare i als meus germans i a mi, a 
un immoble que estava a la carretera de La Soledat, on servien berenars. 
Després anàrem a una casa prop de la costa de l’hospital de La Sang [es 
refereix a la comissaria de Policia de Francisco Barrado Zorilla]. Allà vaig 
sentir els gemecs de mon pare».3 Mentrestant, Pilar Sánchez seguia amaga-
da i no sabia què estava passant. 

 Dia rere dia, li recomanaven que no sortís de la casa, però un dia que 
era al pati la denunciaren. Hores després fou detinguda juntament amb la 
persona qui li havia donat aixopluc, Joan Real, que al cap de poc temps, 
fou assassinat vora el cementeri municipal de Porreres.4 D’aquesta manera 

2  Barrado zorilla, Francisco. Activista polític i cap de la policia secreta de Falange. El 
mes de febrer de 1934, participà en la unificació de Falange amb les Juntes Ofensives Nacio-
nal Sindicalistes (Jons). Va col·laborar en la preparació del cop d’estat de juliol de 1936. Dia 
9 de setembre de 1936, el cap de Falange, Alfonso de Zayas nomenà Barrado com a nou cap 
superior de Policia de les Balears. L’1 d’abril de 1937, el comandant d’Artilleria, Victor En-
señat Lázaro substituí a Barrado Zorilla que fou nomenat delegat d’Investigació i Vigilància 
de Falange, però un més després fou rellevat del càrrec per José Otero Sastre. El desembre de 
1937, fou destinat com a Cap de la Prefectura Provincial de Santa Cruz de Tenerife. massot 
i muntaner, Josep. El primer franquisme a Mallorca: Guerra Civil, repressió, exili i represa 
cultural. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, pàg. 258-260.

3  mercadal serra, Antònia. «Fitxa de la fossa comuna de Sencelles». suárez salvà, Ma-
nuel (Coord.). Les fosses de la repressió. Mapa de les fosses comunes de Mallorca (2a part). 
Inèdit. Palma: Govern de les Illes Balears i Associació Memòria de Mallorca, pàg. 261-262.

4  «Era el vigilant nocturn de s’Hostalet i no se li coneixia afiliació política. Sembla que a 
la seva casa de La Soledad, hi tenia amagada la socialista Pilar Sánchez, una de les persones 
més cercades de la Ciutat de Mallorca. Pilar fou assassinada i Joan Real no va gaudir d’una 
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tan tràgica, començà el dramàtic final de la militant socialista, que vivia la 
política amb passió. Pilar Sánchez fou traslladada en cotxe prop del poble 
de Sencelles. Abans d’assassinar-la, la violaren i tot seguit la fermaren al 
parafang d’un cotxe i arrencaren. Estesa a terra, l’assassinaren. El Diccio-
nari Vermell de Llorenç Capellà Fornés va relatar els fets:

«A les tres i mitja de la matinada, un home que vetllava en el cementiri 
de Sencelles, un parent seu mort, va sentir gemecs i insults de dona. 
Espaordit va apagar el llum i, procurant no fer renou, anà apropant-se a 
l’indret del qual procedien les veus. Ho sentia tot. A l’empar de la paret 
era un protagonista passiu i invisible del que succeïa. Cercà a les pal-
pentes i trobà una escletxa per on guaitar. De sobte la sang se li glaçà 
a les venes. Ell vivia a La Soledat i va reconèixer Pilar que també hi 
vivia. I va reconèixer els quatre homes que la martiritzaven, que també 
hi vivien. Tot l’escàndol quedava entre veïnats. Els homes violaren 
Pilar i quan era estesa en terra, retuda, li descarregaren el carregador 
de les pistoles a sobre. Morta, l’arrossegaren pels peus fins a les portes 
del cementiri».5

 Després de la seva esgarrifosa mort, les autoritats alliberaren el seus fills, 
però Miquel Borel, el seu espòs, fou tancat a la presó de Can Mir de Palma 
i, després passà per diferents camps de concentració mallorquins, fins que 
l’any 1940, fou posat en llibertat. 

 La recent digitalització i la catalogació dels judicis sumaríssims i els 
consells de Guerra compresos entre els anys 1936 i 1939 de l’Arxiu del To-
gat Militar núm. 33 de les Balears han permès conèixer d’una manera més 
acurada els mecanismes legislatius, jurídics i judicials que va utilitzar el 
nou règim per executar la repressió que es va adequar a cada precís moment 
de la Guerra. Al mateix temps han aportat dades molt rellevants i inèdites 

sort més favorable. Possiblement l’assassinaren al cementiri de Porreres». caPellà Fornés, 
Llorenç. Diccionari Vermell. Palma: Editorial Moll, 1989, pàg. 141. «Real, Joan. Vivia en 
els Hostalets. Sembla que durant la guerra va tenir amagada a casa seva la socialista Pilar 
Sánchez. Fou assassinat al cementiri de Porreres». garí salleras, Bartomeu. Porreres, Des-
filades de dia, afusellaments de nit. Palma: Documenta Balear, 2007, pàg. 306. 

5  caPellà Fornés, Llorenç: Diccionari Vermell, Palma, Editorial Moll, 1989, pàg. 156-157. 
mercadal serra, Antònia. «Fitxa de la fossa comuna de Sencelles». suárez salvà, Manuel 
(Coord.). Les fosses de la repressió. Mapa de les fosses comunes de Mallorca (2a part). Inèdit. 
Palma: Govern de les Illes Balears i Associació Memòria de Mallorca, pàg. 258.
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de la duríssima repressió a la qual foren sotmeses moltes persones, com fou 
el cas de Pilar Sánchez Llabrés.  

 La causa judicial núm. 901 de l’any 1936 parla de la troballa d’un cadà-
ver d’una dona dins el terme municipal de Sencelles dia 20 de setembre de 
1936.6 El cos de la víctima estava situat darrera d’uns arbusts. La persona 
que va trobar el cadàver, va avisar al cap de Falange del municipi, que es 
presentà juntament amb altres falangistes al lloc de fet. Seguidament, tras-
lladaren el cos al cementiri, on es va practicar l’autòpsia que va certificar 
que la causa de la mort era per arma de foc: «[…] Presentaba varias heridas 
por arma de fuego. Dos con orificio de entrada en la región precordial y 
otras dos con entrada en la región mamilar derecha. Otra en el occipucio 
parte derecha […]».7 Moments després, el jutge va ordenar la inhumació 
del cadàver a una fosa comuna del cementiri de Sencelles: «En Sancellas 
a veintiuno de setiembre de mil novecientos treinta y seis, el señor Juez 
acompañado por su Secretario y en el cementerio de dicha villa ordenó se 
procediera a la inhumación del cadáver de la mujer que motiva éste actua-
do, habiéndose colocada en la fosa común de dicho cementerio […]».8 

 L’informe de localització de la fossa comuna del cementeri municipal de 
Sencelles on presumiblement fou inhumada Pilar Sánchez presenta dues 
possibilitats d’ubicació: «Segons la senyora Francisca Campaner, secre-
tària interina de l’Ajuntament, aquest cementeri no té ni ha tingut “fossa 
comuna” com a tal, ja que és un poble petit i tothom té nínxol o tomba, el 
que sí hi ha al cementiri són tres ossaris: dos a la Via Sant Joan i l’altre a 
la part final del cementiri fent una �capelleta” que divideix dos blocs de 
nínxols, indret aquest que, segons Albert Aguilera, historiador i exregidor 
del Ajuntament, marcaria la situació de la fossa comuna que estaria situada 
a les seves immediacions».9 La segona ubicació, també argumentada amb 

6  atm, causa núm. 901/1.936. Es refereix a l’expedient judicial obert per la troballa d’un 
cadàver d’una persona desconeguda. El jutge instructor de la causa fou l’alferes del regiment 
d’Infanteria Aragó núm. 17 adscrit a la comandància d’Inca, Joan Guardiola Homar i el secre-
tari, el soldat del regiment d’Infanteria núm. 36 de Palma, Gabriel Mir Fiol. 

7  atm, causa núm. 901/1.936. Informe autòpsia realitzar pel metge Antoni Verd Salvà.

8  atm, causa núm. 901/1.936. Diligència d’inhumació del cadàver de Pilar Sánchez Llabrés.

9  mercadal serra, Antònia. «Fitxa de la fossa comuna de Sencelles». suárez salvà, Ma-
nuel (Coord.). Les fosses de la repressió. Mapa de les fosses comunes de Mallorca (2a part). 
Inèdit. Palma: Govern de les Illes Balears i Associació Memòria de Mallorca, pàg. 256. mas 
miralles, Guillem i mateu socias, Antoni. Montuïri. L’esclafit de la crispació. Palma: Docu-
menta Balear, 2001, pàg. 89.
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testimonis orals explica que «el Sr. Bartomeu Morro [aleshores batle de 
Sencelles], ens va afirmar que ell sempre havia cregut que la fossa estava 
a la part baixa del cementiri, la qual cosa ratifica també el Sr. Gamundí, 
regidor de l’Ajuntament. El batle, interessat pel tema, ens va ajudar re-
collint el testimoni de Francesc Oliver, també regidor de la corporació, i 
fill del darrer fosser del cementiri que li ha confirmat que la fossa comuna 
estava, efectivament, a la part posterior, baixant l’escala, cap a l’esquerra.  
D’aquesta manera, la fossa es situaria ben a prop d’una de les tres entrades 
que hi ha al lateral del cementiri, el Passatge Bartomeu Cirer Verd, on po-
dem trobar l’actual tanatori, remodelat al 1992, però que ja existia com a 
sala per vetllar els morts l’any 1936».10

 En aquest sentit cal afegir una altra possibilitat que podia aclarir on fou 
dipositat el cos de la dirigent socialista palmesana. Quinze dies abans de 
la mort de Pilar Sánchez, l’1 de setembre de 1936 al quilòmetre 11 de la 
carretera de Montuïri a Santa Maria “entre los pueblos de Sancellas y Bi-
niali” foren trobats morts els veïns de Montuïri, Josep Serra Juan i Josep 
Miralles Garau.11 Les causes de la mort foren per ferides d’arma de foc. La 
documentació de l’Arxiu Municipal de Montuïri i els expedients judicials 
informen de la troballa: «Que los milicianos que prestaban servicio durante 
la noche del treinta y uno de agosto y uno de setiembre, oyeron unas de-
tonaciones a las dos horas de la madrugada en la parte noroeste de la po-
blación, acudiendo en seguida, hacia el lugar de donde procedían aquellas 
[…] encontrando en el kilómetro once hectómetro tres de la carretera de 
Santa María a Montuïri, término municipal de Sencellas, dos cadáveres con 
varias heridas de arma de fuego en la cabeza. Los cuerpos fueron transpor-
tados al depósito municipal de Sancellas».12 A més del lloc exacte on foren 
inhumats els cossos al cementiri de Sencelles: «Verificada la autopsia y en 
presencia del señor juez instructor y presente secretario y siendo las diez 

10  mercadal serra, Antònia. «Fitxa de la fossa comuna de Sencelles». suárez salvà, Ma-
nuel (Coord.). Les fosses de la repressió. Mapa de les fosses comunes de Mallorca (2a part). 
Inèdit. Palma: Govern de les Illes Balears i Associació Memòria de Mallorca, pàg. 256.

11  mas miralles, Guillem i mateu socias, Antoni. Montuïri. L’esclafit de la crispació. Pal-
ma: Documenta Balear, 2001, pàg. 89.

12  atm, causa núm. 378/1.936. Es refereix a l’expedient judicial obert per la troballa de dos 
cadàvers dins el terme municipal de Sencelles. El jutge instructor de la causa fou el Tinent 
d’Infanteria, Gabriel Llaneras Riera i el secretari, el soldat del regiment d’Infanteria núm. 36 
de Palma, Joan Llobera Rosselló. 
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horas del día de hoy [2 de setembre de 1936] se dio sepultura a los interfec-
tos de referencia, los cuales fueron enterrados en el bancal primero de este 
cementerio, y puestos cabezas al este y pies al oeste».13 Cal no descartar la 
hipòtesi que aquesta zona o als seus voltants fos utilitzada per la inhumació 
del cadàver de Sánchez Llabrés.

 Seguint amb el cas de Pilar Sánchez, complides les tasques d’inhuma-
ció i seguint l’habitual protocol del procediment judicial, es va elaborar 
un informe on constava els trets físics de la víctima, a més es guardà a 
les dependències del cementiri un tros del seu vestit que pogués ajudar a 
la seva identificació: «habiéndose depositado en el cementerio dos trozos 
del vestido que llevaba, toda vez aún no ha podido ser identificada».14 Al 
mateix temps es va exposar, durant quinze dies un edicte amb las dades de 
la víctima al mateix cementiri: «En vista que no ha sido identificado el ca-
dáver de la mujer, se resolvió poner un edicto a las puertas del cementerio 
de Sancellas, emplazando a cualquier persona por espacio de quince días 
para poder identificar dicho cadáver, estando parte de su vestido que lleva-
ba depositado en este cementerio y al mismo tiempo que recurran ante este 
juzgado para los efectos legales».15 Sabem que un familiar de la víctima es 
va traslladar al cementeri i va reconèixer la seva roba, però no en va quedar 
constància judicial.16

 A més de tot això, la documentació judicial ens aporta i aclareix molt 
d’aspectes que desconeixíem de les darreres hores de la vida de Pilar 
Sánchez i els mètodes repressius que li aplicaren. El procediment judicial 
s’inicia amb la declaració d’una persona que vivia prop d’on succeïren els 
fets. Es tractava de Joan Amengual Sureda, picapedrer d’ofici i natural de 
Sencelles. Aquesta persona va declarar que la nit del 17 al 18 de setembre 
de 1936 era a una caseta d’una finca denominada Son Palou, que estava 
situada molt a prop del lloc on trobaren el cos de Pilar Sánchez.  Devers la 
una de la matinada va sentir uns tirs d’arma de foc. Atemorit, es va aixecar 
i va fer una volta sense allunyar-se de la casa. No va veure res, però sí que 
va sentir el renou d’un cotxe que partia en direcció cap a Palma: 

13  atm, causa núm. 378/1.936. Informe necròpsia del metge Antoni Verd Salvà.

14  atm, causa núm. 901/1.936. Diligència d’inhumació del cadàver de Pilar Sánchez Llabrés.

15  atm, causa núm. 901/1.936. Diligència de la col·locació d’un edicte al cementeri  municipal 
de Sencelles.

16  Testimoni oral de Francisca Borel Sánchez.
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«El viernes oyó por la noche unos tiros en aquellas inmediaciones don-El viernes oyó por la noche unos tiros en aquellas inmediaciones don-
de vive transitoriamente en una caseta de campo que tiene su madre 
en una finca que fronteriza con la citada [es refereix a Son Palou], en 
donde fue encontrada el cadáver; dichos tiros cuenta que serían sobre 
la una de la madrugada. El declarante se levantó porque ladraba su pe-
rro y al mismo tiempo todo asustado para ver lo que ocurría; recorrió 
los alrededores de la caseta de campo y nada anormal vio. Únicamente 
oyó un ruido de auto que se iba para Palma».

 L’endemà, dia 18, cap a les dues del capvespre, va trobar el cos d’una 
persona i va anar informar al cap de la Falange de Sencelles. D’aquesta 
manera ho va fer constar a la seva declaració:

«y fue en este momento cuando al pasar por el lado de un matorral 
tropezó con el cadáver de dicha mujer; seguidamente el declarante se 
volvió para Sancellas y dio conocimiento de ello al Jefe de Falange y, 
este a los falangistas, Juan Bennàssar Oliver y Pedro Ramis Cirer, que 
con el declarante se trasladaron al lugar del suceso y allí encontraron 
dicho cadáver boca abajo y en estado de putrefacción y presentaba 
cuatro o cinco heridas producidas por arma de fuego y al mismo tiem-
po, todos recorrieron aquellos alrededores y encontraron una vaina de 
fusil o mosquetón, seguidamente dada la hora que era, se procedió a 
taparla con unas ramas para más tarde ir a recogerla, sin que se sepa 
quién fue, toda vez que el declarante ya había dado conocimiento al 
Jefe de Falange».17

 El testimoni del cap de Falange de Sencelles Joan Suñer Bonet demostra 
que tenia un sospitós ball de dates. Només així s’explica l’atestat que va 
signar. A la seva declaració afirmava rotundament que: 

«... sobre las diez y ocho horas del día veinte de septiembre de mil 
novecientos treinta y seis tuvo noticia por el vecino de esta localidad, 
Jaime Amengual Sureda [aquesta persona va declarar que havia avisat 
a Falange dia 18 de setembre al migdia], de treinta años de edad, casa-], de treinta años de edad, casa-
do y de oficio albañil, de que dentro de un bosque que existe en el sitio 
denominado Son Palou de este término municipal, y el cual linda con 
la carretera de Sineu a Palma y distante unos ochenta metros de dicha 
carretera había una mujer tendida, y al parecer cadáver. Acto seguido el 

17  atm, causa núm. 901/1.936. Declaració de Joan Amengual Sureda.
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jefe que suscribe acompañado de los falangistas Juan Bennasar Oliver 
y Pedro Ramis Cirer, se trasladó al expresado lugar donde efectiva-
mente fue hallado el cadáver de una mujer que representaba tener de 
unos treinta a cuarenta años de edad, cuyo cuerpo presentaba dos heri-
das de arma de fuego en la cabeza y tres en el pecho...».18

 Una mostra del poder que exercia Falange dins l’aparell repressiu és que 
les investigacions es feren per ordre o requeriment del cap de Falange que, 
fins i tot, va ordenar que es fes l’autòpsia del cos de Pilar Sánchez, un trà-
mit que corresponia a l’autoritat judicial. Realment un fet molt poc habitual 
i sospitós:

«Habiendo sido requerido por el Jefe de Falange de esta localidad, don 
Juan Suñer Bonet, para el reconocimiento de un cadáver que había sido 
trasladado al depósito del cementerio de esta villa, lo he examinado 
ser de una mujer de unos treinta años de edad en completo estado de 
descomposición. Vestía una bata colorada con pequeños cuadritos 
blancos y un delantal con fondos blancos y unos cuadraditos verdes, 
iba sin medias y con sandalias».19

 Després de haver-se realitzat el informe necrològic, l’enterraren a la fos-
sa comuna del cementiri i deixaren dos fragments de roba defora perquè 
no la podien desvestir per l’estat de putrefacció. La roba estava aferrada al 
cos i era impossible llevar-li. La diligència d’inhumació ho certifica amb 
aquestes paraules: 

«habiendo sido colocada en una fosa común de dicho cementerio, ha-habiendo sido colocada en una fosa común de dicho cementerio, ha-
biéndose depositado en el cementerio dos trozos del vestido que lleva-
ba, toda vez que no pudo ser identificada, no haciéndole del completo 
de su vestido dado el estado de putrefacción en que se encuentra dicho 
cadáver y estaba pegado al cuerpo ensangrentado y en estado imposi-
ble de tocar».20

 És indubtable que vàries coses no concorden en el procediment i 
presenten algunes irregularitats que demostren la implicació de les autoritats 

18  atm, causa núm. 901/1.936. Document de Joan Oliver Boned.

19  atm, causa núm. 901/1.936. Informe necròpsia del metge Antoni Verd Salvà.

20  atm, causa núm. 901/1.936. Informe necròpsia del metge Antoni Verd Salvà.
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i funcionaris (jutges, metges, Falange) en la repressió. La versió del cap 
de Falange no coincideix ni en les hores ni en la informació. Tampoc no 
s’explica que no trobessin el cos en un primer moment, acompanyats per 
la persona que el va descobrir i passin dos dies fins que el localitzaren. Un 
altra circumstància important és que el metge afirmava que el cos estava 
«en avanzado estado de descomposición» quan només havien passat dos 
dies de l’assassinat. I finalment, el comandant de la Guàrdia Civil va indicar 
al jutge que es va assabentar de tot perquè li va dir el cap de la Falange i 
que, quan ho va saber, el cos ja era al cementiri i l’havien enterrat. A més, 
com que va veure que ja hi havia el jutge «mientras tanto apareció el Juzga-mientras tanto apareció el Juzga-
do Militar de la Comandancia de Inca y dejó de tomar ninguna resolución 
respecto a lo que se refiere la pregunta, toda vez que cree el declarante era 
incumbencia de dicha autoridad».21

 Dia 9 d’octubre de 1936, el jutge va resumir totes les actuacions, va reco-
llir fins i tot el «ball de dades» dels declarants sense qüestionar-se absoluta-
ment res i, dient que havia fet tot el que calia per aclarir els fets i identificar 
el cos. L’11 d’octubre, l’Auditor de guerra va decidir el sobreseïment dels 
fets i tancar la causa. Com era habitual, el jutge auditor de Guerra decreta-
va aquesta resolució, fent constar que no aconseguiren saber qui foren els 
autors dels assassinats: «no habiendo sido posible averiguar quiénes fueron 
los autores de su muerte, ya que no han aparecido los menores indicios 
que permitieran seguir una pista con más o menos probabilidades de éxito 
y que no se estima aconsejable de ninguna otra diligencia de prueba».22 
Indubtablement, aquest no era l’objectiu de la justícia franquista. A finals 
d’octubre de 1936, es va tancar l’expedient i les autoritats insurrectes varen 
aconseguir amagar un altra assassinat de la repressió de la Guerra Civil. 
Aquest era el final que sempre dictaminaven les autoritats colpistes, però la 
realitat fou ben diferent.

 L’estudi i interpretació de la documentació de la causa núm. 901/1.936 
ens permet reconstruir amb molta fiabilitat el crim de Pilar Sánchez 
 Llabrés.23 Aquesta persona fou detinguda a Palma per 4 falangistes. Des-

21  atm, causa núm. 901/1.936. Declaració de Climent Cursach Bernat, caporal de la Guàrdia 
Civil.

22  atm, causa núm. 901/1.936. Diligència de jutge instructor Joan Guardiola Homar.

23  Reconstrucció del crim de Pilar Sánchez Llabrés realitzada per Manuel Suárez Salvà i 
Bartomeu Garí Salleras a partir de l’estudi de la documentació de la causa núm. 901/1.936. 
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prés de la seva detenció fou pujada a un automòbil i partiren per la carre-
tera de Sineu. Molt a prop de les barreres de la possessió de Son Ganyada 
s’aturaren. A la força, feren baixar a Pilar del cotxe. Aquesta, conscient del 
seu destí, es va resistir tot quan va poder. Els falangistes varen aconseguir 
dominar-la i, un cop ajaguda a terra, un rere l’altre, la violaren. Després, la 
fermaren pels peus a la part posterior del cotxe i l’arrossegaren pel camí. 
La mort d’una persona per arrossegament amb un vehicle era una pràctica 
repressiva que la trobam mencionada altres vegades durant la Guerra. A tall 
d’exemple podem esmentar que Pere Serra Seguí, era president de la UGT 
de Sa Pobla i feia de picapedrer. Dia 6 d’agost de 1936 fou detingut junta-
ment amb altres persones, acusat d’organitzar una reunió clandestina. Dos 
dies més tard, ingressaren a la Presó Provincial de Palma. Els informes de 
les autoritats deien que eren «personas de mala conducta moral y política. 
Elementos destacadamente perturbadores y revolucionarios. Mal vistos por 
todo el vecindario. Son peligrosos y forman parte del Frente Popular».24 
Dia 28 d’agost, l’Auditor de Guerra ordena sobreseer provisionalmente la 
causa, a més va manar que tots els encausats, passassin a disposició del 
Governador Civil. Dia 2 de gener de 1937, Pere Serra Seguí fou tret de la 
presó de Can Mir. El Diccionari Vermell afirma que sembla que el mateix 
dia «morí destrossat, perquè l’arrossegaren fermat al parafang d’un cotxe 
per la carretera d’Andratx».25 El Butlletí del Bisbat de Mallorca diu que dia 
7 d’agost fou empresonat «y desde entonces no se tienen noticias de cuál 
es su paradero».26

 Després de la brutal pràctica repressiva a que fou sotmesa Pilar Sánchez, 
arribaren fins la garriga de Son Palou, la desfermaren i li pegaren cinc tirs 
per rematar-la. Alguns d’ells partiren cap a Palma, ben tranquils perquè 
pensaven que ningú no els havia vist. Però va haver-hi dos testimonis. Un 
home que estava caçant i quan va sentir el renou del cotxe es va espantar 
i es va amagar, suficientment a prop com per veure-ho tot i, anys després, 
fer-ne una descripció acurada. L’altre testimoni –que com hem dit abans 
fou recollit per Llorenç Capellà al Diccionari Vermell– estava vetllant un 

24  atm, causa núm. 169/1.936. La resta d’acusats eren les següents persones: Andreu Ba-
llester Gost, Sebastià Beltran Crespí, Bartomeu Fiol Bennàssar, Gabriel Mateu Llorens, Rafel 
Piña Pomar, Joan Pons Fornaris, Pere Pons Sastre, Felip Serra Cladera i Gabriel Siquier Ser-
vera.

25  caPellà Fornés, Llorenç: Diccionari Vermell, Palma, Editorial Moll, 1989, pàg. 105.

26  Boom, corresponent a 1941, núm. 543.
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familiar al cementiri de Sencelles, i també diu que «va sentir els crits, els 
gemecs i els tirs. Així com va poder, va aconseguir guaitar i va ser a temps 
a reconèixer Pilar Sánchez, perquè ell també era del barri de la Soledat, i la 
coneixia perfectament. Va veure com s’hi tiraven a sobre, la violaven i la 
mataven».

 A més d’aquest relat dels fets, la documentació judicial permet entendre 
diverses circumstàncies que es donaren els darrers moments de vida de la 
militant socialista i, també les falsedats i incerteses que emprava i facilita-
va la maquinària judicial franquista. Els botxins actuaven sense cap tipus 
d’escrúpols i amb total impunitat. Si era necessari, les autoritats mentien, 
com per exemple, quan afirmaren que trobaren un cos en estat de putre-
facció i no era així. Trobaren el cos d’una dona destrossat, fet bocins, com 
a conseqüència d’haver-la arrossegada amb el cotxe. Mentien també, els 
agents repressors, com ho feren els falangistes, perquè coneixien perfecta-
ment les dates en què tot va passar perquè també hi eren. També callaven 
i amagaven, al menys durant anys, els testimonis, que aquell vespre varen 
veure tot el que va succeir. Tot formava part d’un aparell repressiu confor-
mat per agents executors, juristes corruptes, autoritats judicials comprome-
ses i delators.

 Quinze dies després de l’esgarrifós assassinat de Pilar Sánchez, una altra 
dona fou trobada morta prop del terme municipal de Calvià. Es tractava de 
Joana Vaño Morales. La causa 962/1.936 sobre «el hallazgo de un cadàver 
de una mujer, resultando ser la que fué en vida Juana Vaño Morales» recull 
també l’assassinat d’una altra dona en temps de la guerra. 

 Les xifres totals de víctimes de la repressió de la Guerra Civil a Mallorca 
són prou importants i es situen entorn a les 2.300 persones. D’aquest ba-
lanç, únicament 29 dones foren assassinades o moriren a presons i/o hos-
pitals. Durant molts anys, la repressió de gènere que es va donar durant la 
Guerra Civil i el Primer Franquisme ni s’esmentava. A hores d’ara, podem 
afirmar que fou molt important i va afectar tant a les dones polititzades com 
a les que participaren molt poc amb la política. A totes ells, se’ls aplicaren 
els mateixos mètodes repressius que els homes, l’única diferència entre les 
morts atribuïdes a les dones i als homes és la quantitat de víctimes. Desgra-
ciadament, a dia d’avui, la major part dels seus cossos encara romanen en 
fosses clandestines, sense nom i sense senyalitzar.
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