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PRESENTACIÓ

D’UN PATRIMONI TUDAT 
A UNA HERÈNCIA ENCIMBELLADA

Els majors sovint refrescam memòries apagades que 
confronten realitats d’antany amb escenes d’avui 
en dia. Qui no ha comentat més d’una vegada 

l’estranyesa de veure una obra d’art arraconada,  carregada 
de pols i brutor, mutilada,  feta malbé, a contemplar-la 
netejada, vistosa, tot seguit a un procés d’embelliment i 
restauració? La veritat és que en aquell temps no existia la 
restauració, la valoració de pintures, escultures, retaules, a 
les nostres capelles i esglésies.

En aquests darrers anys, gairebé aquesta darrera dècada 
la parròquia de Sencelles ha donat mostres d’una 
inversió de valors, de l’adquisició de patrimoni religiós 
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D’un patrimoni tudat a una herència encimbellada

d’escassa qualitat a la valoració d’aquell que temps enrere 
aconseguiren els nostres avantpassats. L’entronització de 
l’orgue al bell mig del cor, el retaule de la Mare de Déu del 
Roser que vesteix la sagristia n’és un exponent de la tasca 
restauradora duita a terme.

El culte al sant africà, Antoni de Viana, a Mallorca és 
antiquíssim, a les visites pastorals del bisbe tridentí, Diego 
de Arnedo (1561-1572) trobam que gairebé a totes les 
parròquies i vicaries rurals de Mallorca, que ell o el seu 
delegat visitaren, no hi manca una capella, un retaule, un 
altar, una ara, uns canelobres, unes sacres, un bacinet, una 
llàntia, dedicades a l’ermità egipci, sant Antoni. Sencelles 
no en serà una excepció. A totes les esgésies del municipi, 
a les parroquials de la Vila i de Biniali, a les de Ruberts i de 
Jornets, trobam imatges, pintures i bacinets que analteixen 
l’amic de Déu nascut a l’Egipte. 

Fins a tal punt que es pot dir que a casa  nostra el veritable 
patró de la pagesia, dels ramaders, és san Antoni de 
Viana, el del dia 17 de gener; el sant que encara ara avui, 
més convocatòria aglutina, sobretot a l’hora de treure 
els animals de companyia, el bestiar, per a suplicar la 
intercessió divina.

Enguany la nostra parròquia i gràcies a la generositat d’un 
bon estol de sencellers prou sensibles al valor patrimonial, 
artístic, ha duit a terme una obra que fa mirera, la 
restauració de l’antic retaule de sant Antoni, oblidat per la 
majoria de la feligresia durant segles. 
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Presentació

Podem contemplar en primera perspectiva la figura del 
Sant anacoreta amb indumentària eremítica amb tots els 
signes propis de la iconografia antoniana, d’una manera 
molt peculiar la “Tau antoniana”, el gaiato o bàcul amb la 
campaneta; sense oblidar el “porquet”, que a casa nostra 
sol esser un porcellet negre. No hi manquen escenes de 
la vida d’aquell que aspira a la santedat, això sí amb la 
companyia sempre del “Dimoni” l’entrebanc en el camí 
cap a la vida virtuosa.

Ens podem felicitar mútuament de veure ara un objectiu 
més complit.

    Joan Pons i Payeras, pvre.
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Retaule de sant Antoni de Viana (s.XVI) 
obra de M. López. Església parroquial de Sencelles.
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“SANT ANTONI ABAT, 
DE VIANA ANOMENAT”

Sant Antoni naixia l’any 251, aproximadament, en un 
poblet anomenat Quuman el-Arus del Mitjà Egipte. 
Era fill d’una família cristiana benestant de la qual, 

quan tenia 20 anys, va heretar una considerable hisenda. 
Un matí escoltant la Paraula de Déu es va sentir interpel·lat 
per les paraules de Jesús que relata l’Evangelista Mateu: 
“Si vols ser perfecte, vés, ven tot el que tens i dóna-ho als 
pobres, i tindràs un tresor en el cel. Després vine i segueix-
me” (Mat. 19, 21). Així ho feu, repartí les seves propietats i 
tot quant tenia entre els desvalguts i es va retirar al desert 
de Menfis per viure prop d’un vell anacoreta anomenat 
Pau, de qui deien que era el primer ermità. En el desert, 
el silenci cobra una especial significança i amb la soledat, 
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“Sant Antoni Abat, de Viana anomenat”

lluny de qualsevol interferència, el cor s’obre més a Déu i 
el diàleg amb Ell esdevé més fluït. Aquesta és la síntesi de 
l’eremitisme: cercar Déu en l’aïllament i el silenci.

El relat o font històrica més antiga de sant Antoni fou escrita 
per sant Atanasi entre l’any 356, data de la mort del sant 
ermità, i l’any 365. El biògraf va conviure amb el monjos 
de Tebaida, per tant la seva obra està basada en testimonis 
de primera mà. Durant la seva estada al desert sofrí tota 
una sèrie de temptacions. Si de jove va fugir d’aquelles 
més mundanes i materials que li oferia la ciutat, allà on 
creia que tot era solitud es trobà amb l’esperit maligne que 
campava ample en aquella aridesa i que intentà persuadir-
lo d’abandonar Déu. Aquell àngel caigut, que odia tot allò 
que és bo, no podia consentir la resolució presa pel sant i 
es serví de les seves clàssiques tàctiques i de la ira que tant 
el caracteritza. Però Antoni, amb la pregària, aconseguí 
heroicament apagar els calius més encesos del diabòlic 
seductor i adversari. “Benhaja — diria l’entranyable Fra 
Rafel Ginard i Bauçà, T.O.R. — l’home qui passa franc de 
culpa per les aigües perilloses de les temptacions, perquè 
després d’experimentat en la lluita, rebrà la corona de vida 
que Déu atorga als qui el temen”.

Fins aleshores el nostre sant Antoni havia tingut per 
morada un sepulcre abandonat, d’aquells que tants n’hi 
havia a Egipte, “terra típica dels magnífics sepulcres, 
vanitat postrera, estufera que sobreviu més enllà de 
la [pròpia] mort. Sant Antoni escull per estada aquell 
mausoleu buit, profanat, per curar-se de tota arrel d’orgull 
i perquè el pensament de la mort li aidàs a extreure, en 
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sentit cristià, tota llecor de la vida”. Hi visqué vint anys, 
després s’encaminà desert més endins per refugiar-se, 
en primer lloc a un castell mig esboldregat. El folklorista 
mallorquí, fill del seràfic pare sant Francesc, que hem 
citat, descriu aquell lloc destartalat amb encisadores 
paraules: “Parets inflades i escardades, pedreny bromat, 
finestrals consentits, cambres descrostades i humides, 
voltes que s’acluquen, lloses i columnes regalimoses de 
verdet, raconades amb sostres de teranyines, flocadures i 
domassos d’herballs pels marcs i arcades embenaven les 
ferides del castell, mai d’una bellesa tan suculent com ara 
que batega de naturalesa i s’era embardissat d’ortigues i 
romaguers. El sol i el mal temps l’havien folrat d’una pell 
densa i apergaminada de vellesa, d’un to entre la canyella 
i la molsa dels melicotons. De tan antic, ja queia de vell, 
emperò encara conservava quelcom del passat esplendor 
primitiu... Sant Antoni paredà les entrades i se tancà en el 
castell... [Però] allà on hi ha foc, es manifesta. I allà on hi 
ha virtut se n’escampa la bona olor de Jesucrist”. Ben aviat 
es va estendre la fama de santedat de sant Antoni i se n’hi 
trobaven molts d’anants i venidors per aquelles contrades. 
Se li atribuïren algunes curacions miraculoses de persones 
i d’animals, però el que prengué més significança fou el fet 
que ben aviat molts d’homes es convertiren en deixebles 
del sant ermità i van voler viure amb ell i com ell. Així, el 
sant esdevé el pare del monacat i com a tal el poble fidel li 
ha atribuït els sobrenoms de l’Abat o el Gran.

Sant Pau, primer ermità, i sant Antoni Abat són els pares 
del desert i els inspiradors de l’eremitisme. Aquest mode 
de vida és un fenomen intrínsec a la religió i ha arribat a tots 
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els confins de la Terra. Els que hi han aprofundit ens diuen 
que la mística recerca de la unicitat amb el Transcendent, a 
qui nosaltres diem Déu, és una realitat pròpia de totes les 
religions. A Mallorca hi floreix de la mà dels ermitans que 
amb la seva presència i amb la seva pregària enriqueixen les 
muntanyes de la Trinitat, a Valldemosa. Ells, agermanats 
en congregació religiosa, tenen per patrons i segueixen els 
models de sant Pau i sant Antoni.

Sant Antoni Abat morí l’any 356, quan tenia 105 anys 
d’edat. Poc abans, com tenia costum de fer, visità uns 
monjos que el seguien en això de portar vida ascètica i 
els avançà que aquella seria la darrera trobada. En sentir 
això i veure que s’acostava l’hora del suprem comiat es 
torbaren i es sentiren esglaiats. No entraven en raons de 
besar-li les mans, els peus i la cara. El sant “se n’entendrí 
de comprovar l’enfervorit amor dels seus monjos. Emperò, 
tanmateix n’estava jubilós, de la proximitat de la mort, 
puix amb l’ànima neta de pecat i sense cap nafra a la 
consciència, la mort era per ell passar de l’esperança a la 
realització de la realitat... de l’ocasió de pecar a l’estat de 
gràcia... del desterro a la pàtria... de la fosca a la llum... de 
la terra al Cel... 

Llavors Sant Antoni sent que se li evaporen les últimes 
reserves d’energia, que se romp de tot el lligam entre 
l’ànima i el cos. S’ajaça a la terra nua i, amb el rostre florit 
de benaurança, entrega la seva ànima gran i gloriosa en 
mans del Creador... Fou allò una posta sereníssima de sol. 
El sol que il·luminava els deserts de la Tebaida, s’era post 

“Sant Antoni Abat, de Viana anomenat”
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darrera els turons de la mort amb les crestes rivetejades per 
la llum de la Ciutat de Déu”.

Dos dels seus deixebles, Amatas i Macari, seguint 
instruccions donades pel mateix mestre, prengueren el 
cos i el portaren a una fossa secreta quedant a l’espera de 
la universal resurrecció de la carn. Allà va romandre fins 
que hagueren passat cent setanta anys. Llavors, per un fet 
providencial que marcà Déu, es descobrí el sepulcre de 
sant Antoni i les relíquies foren portades primerament a 
Alexandria i llavors a Constantinoble, per tal de preservar-
les d’una més que segura profanació per part dels sarraïns, 
que en el segle setè conqueriren Egipte. Finalment l’any 
980 foren traslladades a la regió francesa de Vienne i per 
aquest motiu hom l’anomena sant Antoni de Viana. 
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L’ORDE DELS FRARES ANTONIANS 
I ELS ORÍGENS DE LA DEVOCIÓ 
DE SANT ANTONI A MALLORCA

Just després de la Conquesta de 1229 s’establí a Mallorca 
un orde de religiosos anomenats Canonges Regulars 
de Sant Antoni Abat que foren els propulsors, a la 

nostra illa, de la devoció al sant. A les darreries del segle 
X, conflueixen diversos fets que propicien el naixement 
i posterior expansió d’aquest orde antonià. Aleshores, 
durant la primera invasió otomana, les relíquies del 
sant procedents de Constantinoble arribaren al Delfinat 
francès, més concretament a l’abadia benedictina de 
Montmajour, prop de Viana (avui Isèra, Roine-Alps, 
França). D’aquí i per aquesta circumstància que a Mallorca, 
i només a Mallorca, el sant sigui conegut per sant Antoni 
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de Viana. Allà, l’any 1083 es construí de nova planta un 
monestir destinat a custodiar el preuat cos de sant Antoni. 
Simultàniament, se succeeixen terribles brots epidèmics 
d’ergotisme gangrenós (en llatí ignis sacer), malaltia 
popularment coneguda com a “mal de foc” o “foc sagrat”. 
Aquella infecció va colpir fortament el territori europeu, 
sobretot francès, i era contreta per la ingesta de pa fet amb 
sègol contaminat per un fong paràsit tòxic. Els símptomes 
eren els d’una sensació constant i intensa de cremor, 
principalment a la zona de les extremitats, produïda per 
la constricció dels vasos sanguinis, la consegüent manca 
d’irrigació i la posterior gangrena dels membres.

Montserrat Barniol a la seva tesi doctoral ens diu que 
tot sembla indicar que la fama del sant eremita com a 
taumaturg de l’ergotisme es desencadena a partir de 1095 
quan el cavaller Guérin de la Valloire és guarit del foc 
sagrat gràcies a la seva intercessió. Després del prodigi, 
aquest noble personatge juntament amb el seu pare Gastó 
funden una primera fraternitat, aleshores de seglars, que 
hom anomenà “Germans de l’Almoina”. Fou confirmada 
el mateix any pel Papa Urbà II i tenia cura de tractar els 
malalts d’ergotisme i també els démembrés, o sigui, els tocats 
per la malaltia i als que havien amputat alguna extremitat 
amb una intervenció que denominaven serratura. Així 
esdevingué una de les institucions hospitalàries més 
primerenques d’Europa i aquells germans es guanyaren 
una bona reputació que els feu mereixedors de tota casta 
de gràcies i mercès. Després d’aconseguir independència 
entre el priorat benedictí i el nou monestir hospital, l’any 
1247 el papa Innocenci IV va sotmetre totes les comunitats, 
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entre elles la de Mallorca, a la Regla de Sant Agustí, i 
així va esdevenir en endavant un veritable orde religiós 
de tipus canonical. Els frares o regulars que el formaven 
conservaren sobre l’hàbit negre la tau o potència de sant 
Antoni, brodada de color verd turquesa com a distintiu 
antonià. El 1297 Bonifaci VIII erigí la Casa de Viana 
en abadia, convertint-se en cap de l’orde i residència 
del Gran Mestre, que des d’allà dirigia la difusió de la 
popularitat del sant i alhora ho centralitzava tot sota la 
seva direcció. D’aquesta manera es reforçà una xarxa que 
va expandir amb celeritat el nom de sant Antoni fundant 
nous hospitals per a malalts del “foc sagrat”. No només en 
territori francès, sinó també italià i, especialment en terres 
septentrionals. L’orde ultrapassà els Pirineus en el primer 
terç del segle XIII i es van fundar diversos establiments a 
la península, aprofitant les vies de comunicació del Camí 
de Sant Jaume, amb les cases principals de San Antón de 
Castrogeriz (Burgos) i Olite (Navarra). La implantació 
als territoris de la corona catalanoaragonesa també fou 
ràpida. A principis del segle XIII s’obrí un dels centres més 
destacats de l’orde a Catalunya, la preceptoria de Cervera 
(La Segarra). Els reis del territori peninsular afavoriren 
l’establiment de noves cases dins el context de l’anomenada 
Reconquesta, a les ciutats on els cristians havien guanyat 
el lloc als musulmans. “Empentaven així el repoblament i 
coadjuvaven a la creació d’un teixit d’institucions, pròpies 
de la societat cristiana, que estalonava el poder reial”.  

Pel que es veu a l’extensa bibliografia existent sobre 
aquest tema, el rei Jaume I, el Conqueridor, en fou un 
gran protector. A més de fundar la casa de Mallorca on 
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ens detindrem ara, va promoure l’establiment dels frares 
antonians a Suda de Lleida (El Segrià), pocs anys abans de 
morir. Barniol, cercant una relació entre el Rei i la devoció 
antoniana, diu que no es pot descartar que visités la Casa 
Mare i el sepulcre del sant quan, de viatge al segon Concili 
de Lió, hauria inclòs aquest punt en el seu trajecte. Les fonts 
revelen que almenys va visitar la zona: “... I nós anàrem 
vers Montpeller i aquí estiguérem vuit dies; després ens 
posàrem en camí. I, quan nós fórem a Viana, el papa ens 
envià els seus missatgers solemnials...”
 
Per a la fundació de la Casa i Hospital de Sant Antoni de la 
ciutat de Mallorca Jaume I concedia, dia 13 de setembre de 
1230, a Pere Tezà, preceptor o comanador de sant Antoni i 
als frares del mateix orde i els seus successors, unes cases 
destinades als pobres malalts de “foc sagrat”, situades al 
carrer de la Síquia, actualment carrer de Sant Miquel de 
Palma. Alhora el mateix rei els atorgava facultat i potestat 
d’acaptar, demanar i rebre almoines per la conservació de 
l’hospital i la cura dels assistits, no només a les esglésies 
presents i futures de la ciutat, sinó també a les de tota l’illa 
de Mallorca, manant als rectors, batles i lloctinents que 
tinguessin per fermes aquelles donacions. 

La fundació mallorquina, com tantes d’altres que n’hi arribà 
haver a Europa (fins a 397 hospitals), cercava divulgar 
també el culte a sant Antoni i envigorir-ne la devoció dels 
fidels. En aquests sentit papes i reis seguiren concedint als 
canonges antonians nous privilegis i concessions. Un de 
molt principal és el del monopoli de la devoció antoniana 
que els atorga Climent VII l’any 1523. De llavors ençà enlloc 

L’orde dels frares antonians i els orígens de la devoció de sant Antoni a Mallorca
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es podran exposar a la pública veneració imatges del sant 
ni es podran recollir almoines de cap tipus en nom seu. 
Ells, per mitjà dels seus qüestors recorrien tots els pobles, 
llogarets i possessions del pla i de la muntanya de Mallorca, 
recollint almoines, ja amb bacina o d’altra manera, ja en 
metàl·lic o en espècie, i repartint fulls de goigs, estampes 
(llavors els deien imatges), patenes o medalles, candeles 
de cera blanca beneïda, picarols i campanetes. Dins les 
esglésies també hi captaven tots els diumenges i festes de 
guardar. En els llocs on més incidència hi tenien hi trobam 
Sencelles.

Cal aturar-nos un instant en aquest punt. Encara conservam 
a la nostra parròquia alguns elements relacionats amb 
això. En primer lloc el penó, altíssim, de domàs grana i 
coronat per la tau antoniana que era senya identificativa 
dels obrers o qüestors. El banc on seien i on guardaven els 
diners recaptats, com veurem més endavant, la bacina amb 
la figura de sant Antoni i una ruleta de joc, senyada també 
amb la tau antoniana i on veiem caselles amb numeració 
romana i les figures del dimoni i d’una dama. Aquesta 
peça desperta molta curiositat i ofereix molts de misteris. 
Tant de bo que un dia els puguem resoldre. També han 
arribat als nostres dies alguns picarols que duen fusa, 
com a senya de la seva procedència, la tau antoniana i, 
encara, vam ser a temps a veure uns goigs a sant Antoni 
aferrats a la porta d’una pallissa. Aquest costum d’aferrar-
los a les solls, sestadors, pallisses, etc. era molt habitual, 
car així s’invocava la protecció del sant a sobre del 
bestiar i li encomanaven que espantés malalties i pestes. 
A nosaltres, la troballa ens haurà servit per reproduir-los 

Jordi Llabrés i Sans 
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en edició facsímil per obsequiar, igual que altre temps, 
els benefactors de sant Antoni que ara han procurat la 
restauració del seu retaule.  

Els antonians gaudien, també, d’un altre privilegi molt 
singular. El privilegi de poder pasturar porcs a lloure pels 
carrers de Palma. La gent els alimentava amb les sobres de 
casa seva i llavors, quan eren ben engreixats, per la festa 
del sant els rifaven. Hom els anomenava “la joia”. Aquesta 
realitat hagué de lluitar amb grans oposicions. En moltes 
ocasions els jurats procuraren que els animals no anessin 
a lloure, per mor de les desgràcies i irreverències que 
causaven: eren immunds, atemptaven contra la sanitat 
pública, engolien criatures i feien mal. Un testimoni del 
segle XVII refereix els “inconvenients en que anant lo 
Santíssim Sacrament en casa de algun malalt (això és el 
Viàtic), se ha vist un de dits animals envestir per en mig 
de los que portaven el palio y pan¡ar (sic.) el sacerdot hi 
portava el Viatico o tambien pres se ha vist menjar un 
minyó de llet que sa mare havia deixat a la porta...” Tot i 
això els canonges regulars no afluixarien en cap moment 
i feren valer el privilegi que els havia donat el rei Enric, 
l’any 1406, i que confirmà Carles III d’Espanya l’any 1765.
Dins aquell context de control i de monopoli la gent anava 
manifestant la devoció que havia calat fort en el seus cors, 
envers el sant protector de les persones i del bestiar. I així 
s’anaven bastint altars i capelles en honor seu. Els canonges 
regulars de sant Antoni tenien empriu a les “Villas en las 
que se veneraba al Padre San Antonio Viennence con capilla 
en la iglesia”: Alaró, Alcúdia, Andratx, Artà, Binissalem, 

L’orde dels frares antonians i els orígens de la devoció de sant Antoni a Mallorca



27

Esporles, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Montuïri, 
Muro, Petra, Pollença, Porreres, Sant Joan, Santa Maria, 
Santa Margalida, Santanyí, Selva, Sencelles, Sineu, Sóller 
i Valldemossa. La capella de Sencelles, amb el retaule que 
just ara hem restaurat, daten de la segona meitat del segle 
XVI.

Jordi Llabrés i Sans 
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Estampa de goigs distribuïts pels canonges regulars de 
sant Antoni, entre els seus devots i benefactors 

i que arribaren fins a Sencelles.
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Ruleta de joc amb dibuixos relacionats amb temàtica 
antoniana, conservada a la sagristia de Sencelles.
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Els devots que aportaven almoines a la Casa i Hospital de Sant 
Antoni, eren compesats amb campanetes, picarols i esquelles 

marcades amb la mateixa creu antoniana que apareix 
a la campana del sant Antoni del nostre retaule.
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Picarols, campanetes i esquella que es conserven a Sencelles. 
Fixau-vos que totes duen la marca de la creu antoniana. 

Els picarols i la campaneta els hem pogut fotografiar 
a la Casa Major de Jornets. L’esquella a Can Tano.
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LA DEVOCIÓ A SANT ANTONI ABAT 
A SENCELLES, CANALITZADA 
AMB EL SEU RETAULE

La devoció a sant Antoni Abat arrelà de ben antic dins 
les terres del terme de Sencelles. Ho justifiquen els 
documents dels nostres arxius que deixen constància 

que aquest sant ja es venerava a l’església parroquial, 
almenys des de el segle XV. En el famós inventari de 
1482, el primer que s’aixecà dels béns mobles de la nostra 
parròquia i que tanta llum ha donat als historiadors, hi 
trobam que a la capella o altar de sant Francesc hi havia 
“hun tauris al dit altar on es la Pietat, ab Sent Anthoni de 
Vianes e Sent Anthoni de Padua”. Creiem que aquesta 
partida fa referència a un frontal d’altar o pal·lis que 
mostrava les dites figures i que era fabricat amb roba 

Devoció a sant Antoni Abat a Sencelles, canalitzada amb el seu retaule
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procedent de la ciutat persa de Tauris. Aquí ja hi veiem la 
relació entre els dos sants antonis. Successius inventaris 
deixen constància d’altres peces que demostren la devoció 
a sant Antoni: “Item altre pali pintat de pinzel ab se figure 
de Nostre Senyora y los metges y S. Antoni y S. Sebastià 
molt vell” (1563), “Item altre pali de or y pell amb la figura 
de St. Antoni de Vianes” (1563).

L’any 1568 trobam per primera vegada documentada una 
capella dedicada al sant Abat. En aquelles saons el Dr. 
Llorenç Foncilles, delegat pel bisbe Diego de Arnedo, feu 
visita pastoral a Sencelles i ordenà: “Item quod in altari 
Sancti Atonii fiat coreacea nova intra tres menses sub pena 
trium l.” Ben aviat aquella primitiva capella seria vestida 
amb el nostre retaule. Els historiadors de l’art P. Gabriel 
Llompart, Joana Maria Palou i Jose Maria Pardo el daten 
devers el 1582. Comenten que pugui ser una obra de 
Mateu López júnior, treballada ja dins l’etapa de maduresa 
pictòrica, però en la qual hi va col·laborar el pare pintant el 
fons paisatgístic que hi veiem. 

Aquesta capella de Sencelles, amb el seu altar i retaule, 
era una de les que estava sota protecció dels Canonges 
Regulars de Sant Antoni, de l’hospital de la ciutat de 
Mallorca. Ja hem vist que ells en tenien el monopoli a quasi 
tots els pobles de l’illa. D’aquesta manera no era necessari 
la fundació de cap benefici eclesiàstic que garantís el culte, 
així com ho tenien altres altars de la nostra parròquia. 
L’any 1634 feu la visita el bisbe Joan de Santander i es 
va fer constatar: “Item se Visitó el Altar Retablo Capilla 
de St. Antonio. No tiene renta ni fundación. Reparase 
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con lo que se capta del vacin y se enciende la lampara 
domingos y fiestas...” Això no sempre era bo del tot. Els 
frares antonians procuraven que a cada poble hi hagués 
un qüestor que recollís almoines amb el bací o bacinet. Del 
que es recollia una part era per mantenir la capella i l’altra 
ho havien d’enviar a l’hospital antonià. Així era fàcil que 
els religiosos procuressin més per a la institució ciutadana 
que no pas per a les locals. Els hospitalers sostingueren 
diversos plets amb baciners, obrers, rectors i, fins i tot, 
ajuntaments per defensar allò que creien que eren els 
privilegis que els corresponien. Per il·lustrar-nos s’escau 
molt bé el cas de Sa Pobla on el sant anacoreta és venerat 
com a patró i presideix l’església parroquial. Dins la 
primera meitat del segle XVII mantingueren un encès plet 
els poblers i els antonians. Els primers no admetien que els 
frares captessin almoines dins el seu terme, reivindicaven 
que els diners havien de ser per al Patró. Tan en viu s’ho 
prengueren els religiosos que feren davallar sant Antoni 
del retaule major i el se’n dugueren a Palma.

L’any 1679 el bisbe Bernat Cotoner, de visita a Sencelles, 
referent a l’altar de sant Antoni ordenava “que dins sis 
mesos lo Comenador de St. Antoni qui es el qui pren les 
almoynes de dit St., lo adorne de tot lo necessari, com 
son palis, tovalles, canelobres y Evangeli de St. Joan, y 
assent lo qual termini no haventlo adornat de lo susdit, 
donam poder al Rector se retenga de almoynes de 
aquella concurrent quantitat per a fer dits ornaments”. 
Podem pensar que aquell altar no era dels més vestits 
de la nostra església, ja que tan sols uns anys abans els 
bisbes en les visites pastorals donaren ordres de millorar 
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alguns aspectes que sembla que amb el pas del temps no 
s’havien complit: “que se cierre al rededor y se ponga cruz 
y candelabros” (1638) “Fonch manat que se fase una Sacre 
y peu a la Creu” (1673), etc.

L’any 1704 el bisbe Francisco Antonio de la Portilla fa la 
visita pastoral i de tots els altars que aleshores hi havia a 
la parròquia (Major, sant Vicenç Ferrer, SS. Nom de Jesús, 
sant Antoni, Ànimes del purgatori, sant Francesc de Paula, 
santa Àgueda, el Roser, sant Joan Bta., sant Francesc d’Assís 
i sant Miquel) s’anota en el Llibre de Visites que “se ha 
atrobat desent”. Tots menys un, el del nostre sant Antoni: 
“Se ha manat a los obrers en pena de escomunicacio y de 5 
ll. Que no entregan limosnas algunas, que primer no hajen 
ornamentada la capella de tot lo necessari com es calis, 
casullas, dalmatigas, frontals, camis, et alias”. Seguim, 
l’any 1715 persistien les mateixes mancances i el bisbe 
Esterripa fa retirar l’ara sagrada de l’altar prohibint dir-hi 
missa fins que no es solucionessin: “Item se ha visitat lo 
altar de St. Antoni de Viana y seha Menat ser abaxade la 
ara, suspenent lo dit Altar de poder dirhi Missa fins i tant 
se haje fet per dita Capella, frontal, tovallas, canalobras, y 
remendat las parets y paviment de dita capella”. Després 
sembla que les coses ja canviaren i en els anys 1733, 1739 i 
successius consta que “se ha atrobat desent”. 

Totes aquelles notes que demostren un cert abandó per 
part dels custodis de l’altar de sant Antoni de Sencelles 
i de tants d’altres que hi havia per Mallorca, contrasten 
amb el valuós retaule que els sencellers dedicaren a aquest 
sant a finals del segle XVI, motiu del nostre estudi i senya 

Devoció a sant Antoni Abat a Sencelles, canalitzada amb el seu retaule
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inequívoca de la devoció que aquí li hem professat durant 
segles. Amb la supressió dels canonges regulars de l’Orde 
Hospitalària de Sant Antoni de Viana l’any 1791, tot i que es 
va mantenir la figura del Comanador, les coses començaren 
a canviar. A poc a poc les parròquies, a través de les obreries 
erigides sota la titularitat de sant Antoni, començaren a 
assumir-ne la gestió. L’any 1792 es va encomanar “se 
disponga que las Justicias ordinarias de los Pueblos donde 
hubiese Capilla ó Altar de Sn. Antonio Abad, que estaba a 
cargo de los Comendadores, hagan inventario de las alajas 
correspondientes á la Orden extinguida...” La partida de 
Sencelles fou enviada per l’obrer Jordi Mut i Mayol l’any 
següent. Esmenta clarament el nostre retaule: “Capilla 
con su cuadro de madera y un S. Antonio dibujado en 
una tabla de madera”. A més, “Una lampara de plata, 
tres toallas para cubrir la mesa (altar), un arca de pino, 
un platillo con un san Anton de bulto y 55 y 4 dineros”. 
Les llànties d’argent que arribà a tenir la nostra parròquia 
foren entregades al govern espanyol, l’any 1821, per ser 
foses i fabricar monedes de 30 sous i duros amb l’efígie de 
Ferran VII. La bacina encara la conservam a la sagristia i 
surt cada any per la festa de Sant Antoni, l’arca de pi és el 
banc amb caixa que, també, hi ha a la capella de sant Tomàs 
d’Aquino. Si l’obríssim hi veuríem un caixonet amb pany i 
clau, receptacle o guardiola on els qüestors dipositaven els 
doblers recollits i que no eren entregats al rector.

A finals del segle XVIII ens trobam de ple en l’època de 
transformació de la nostra església parroquial. L’any 
1691 s’havia posat la primera pedra de l’actual temple, 
deixant enrere l’anterior que era d’estil gòtic. Algú diria 
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que “les comunitats cristianes són vives i no poden quedar 
ancorades en un estil o gust concret, aposta aquest viure 
de cada dia les du a substituir una cosa per una altre”. En 
el nostre cas, els canvis afectaren tant a l’arquitectura com 
al mobiliari retaulístic. Tot s’adaptava a les noves modes 
del barroc i durant la primera meitat del segle s’anaven 
substituint els retaules vells per uns de nous. Així es 
bescanviaren, per exemple, el de santa Àgueda, el de la 
Mare de Déu del Roser, el del Nom de Jesús, el major... 
però com hem vist, havien passat més de cent anys des de 
l’inici de la reforma i el de sant Antoni encara era l’antic. 
Fou substituït pel que actualment presideix la capella, a 
finals del s. XVIII o principis del XIX. Llavors el nostre 
sant Antoni, pintat sobre taules, fou, com veurem ara, 
bàrbarament mutilat i retirat a la rectoria. Així acabava la 
història del culte que durant aquelles centúries li havien 
dedicat els nostres avantpassats.

Devoció a sant Antoni Abat a Sencelles, canalitzada amb el seu retaule
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Basina de sant Antoni de l’església de Sencelles, que cada any es 
emprada per recollir les almoïnes de les Beneïdes.
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Estat actual de la capella de sant Antoni, a l’església parroquial 
de Sencelles. Després de la reforma del segle XVIII.
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DESCRIPCIÓ DEL RETAULE 
DE SANT ANTONI DE VIANA

El nostre retaule de sant Antoni, tal com el conservam 
actualment, amida 236 x 135 cm. Una simple 
visualització de l’obra ens indica que abans era 

més ampla. El presideix la figura de sant Antoni, que 
descriurem, i als seus voltants hi trobam fins a quatre 
escenes que són capítols de la vida del sant ermità. 
Totes quatre es veuen retallades i fins i tot, arran de la 
restauració, s’han descobert indicis d’altres escenes que 
han desaparegut per complet, com són una mà i mitja 
aurèola o corona del titular. Reforça aquesta realitat el 
fet que fa uns anys vam descobrir una post pintada que 
casa amb la segona escena que descriurem. Aquesta fou 
col·locada a darrere del retaule major de la parròquia, a 
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mode de reforç.
Com ja hem dit i no podia ser d’altra manera, la part 
central del retaule és ocupada per sant Antoni, de cos 
sencer i posat majestàtic. Va vestit amb l’hàbit propi dels 
ermitans i mostra els atributs de la iconografia antoniana. 
L’hàbit està format per túnica, capa i esclavina de color 
marró, amb escapulari llarg blavós. Calça sabates de color 
obscur. Entre els elements que més caracteritzen al nostre 
sant hi ha el de la barba, sempre prominent i de color 
blanc. Així l’autor vol ressaltar la vellesa o la llarga vida 
que tingué el sant que, recordem el que diuen les fonts i 
el que ja hem vist, va morir als 105 anys. També aquest 
aspecte, segons Barniol, pot evidenciar un cert estat de 
regressió que sant Antoni va adoptar en allunyar-se de 
la ciutat i de la civilització. Sigui com sigui, el fet que 
els membres d’alguns ordes o d’algunes congregacions 
religioses acostumin a portar barba, com és el cas dels 
ermitans de sant Pau i sant Antoni de Valldemossa, és una 
senya de consagració a Déu. Aquí l’autor del retaule ha 
volgut pintar una barba exuberant, ben poblada i cuidada, 
amb detalls que demostren l’hiperrealisme de moltes 
de les seves obres. Són del cas, els pèls fins i solts que hi 
ressalten.

Un atribut ben propi de tot el que té a veure amb les 
representacions antonianes és la presència de la creu en 
forma de tau, també anomenada potència en el si de l’orde. 
La tau és la darrera lletra de l’alfabet hebreu, “adoptada 
pels cristians d’Alexandria i que simbolitza la fi dels temps, 
la victòria del bé sobre el mal i la vida futura. Per extensió, 
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en la iconografia antoniana recordaria la supremacia del 
sant sobre el dimoni i les seves temptacions”. El nostre 
sant Antoni ens mostra la tau a dos llocs diferents. 
Primer a l’esclavina de l’hàbit. També els frares de l’orde 
d’hospitalers portaven la tau brodada a l’hàbit, una a sobre 
del cor i l’altra a un lateral de la capa o manteo. “Que l’abbé 
et les chanoines, conformérent à l’habitude de l’hopital, 
portent toujours et en tous lieux l’habit avec l’insigne de 
la Potence, en l’honneur de Saint-Antoine”. En el retaule, 
trobam la segona tau a la campaneta que penja del bàcul. 
Aquesta ens recorda molt bé les campanetes, picarols i 
esquelles marcades amb el mateix símbol i que els frares 
repartien entre aquells que contribuïen amb les captes. 
La campaneta és un símbol identificatiu d’aquest sant 
anacoreta. El bàcul, ara esmentat, simbolitza la categoria 
abacial que els seguidors de sant Antoni li atribuïren en 
esdevenir pare de l’eremitisme. Aquí es mostra com una 
peça ben acabada a la qual no li falten nusos i formes 
capritxoses. 

En el llegendari antonià, i també en la iconografia, el 
porquet és un element de primera importància. Sovint 
coneixem sant Antoni per anar sempre acompanyat d’un 
porcellet. Ben sovint al nostre sant el coneixem per sant 
Antoni des porquet. A Mallorca, normalment, ha de ser 
negre. A la Legenda Mirabilis es relata que el sant quan era 
a Barcelona va agafar la mà del prebost Andreu, va fer el 
senyal de la creu i imposant-la sobre les parts defectuoses 
d’un garrí, les va curar. Segons la Llegenda de Patres, 
Déu dona a sant Antoni el porquet, del qual penja una 
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campaneta. Aquesta presència reforça la protecció que 
exerceix el sant envers els animals domèstics. Sigui quin 
sigui el vincle entre l’eremita i el porc, no podem oblidar 
el paper que aquests animals van tenir en l’economia de 
l’orde antonià, a més dels privilegis que feren prevaler de 
pertinença dins la ciutat.

La caracterització del sant es completa amb el foc. Ja hem 
vist com en els hospitals de l’orde eren atesos els malalts 
del “mal de foc” o “foc sagrat”. Els afectats d’aquesta 
malaltia sentien una sensació de cremor a les extremitats. 
Això i la lluita constant de sant Antoni per combatre la 
força maligna sorgida de l’infern, permet explicar que 
sempre trobem una petita fogatera als seus peus.

Els autors del retaule ja hem dit que són els pintors Mateu 
López, pare, i Mateu López, fill. Al júnior, que com diuen 
els estudiosos “degué treballar sempre a l’ombra del 
pare”, devem aquesta figura de sant Antoni ara descrita. 
La seva és una obra que ens presenta els personatges amb 
les cares dolces, “de línees suaus, ovals arrodonits, grans 
ulls, trets ben perfilats. Hi ha una forta preocupació per la 
línea, pel dibuix, que marca la pauta del resultat final, i per 
la perspectiva... En general les obres s’humanitzen, cobren 
serenitat, moviment i sentit de l’espai”. A Mateu López, 
pare, els mateixos historiadors de l’art, encapçalats pel Pare 
G. Llompart, li atribueixen el fons paisatgístic format per 
una frondosa vegetació disposada en rengleres, un caminoi 
i algunes construccions. En la que veiem a l’esquerra hom 
pot creure que es tracta d’una representació o al·legoria 
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del castell on sant Antoni es va refugiar al desert, mentre 
que a l’altre extrem, l’esglesiola o bé ermiteta, tal vegada 
vulgui indicar la relació entre el sant i les ermites. Tot i les 
arbredes que apareixen al quadre, es vol representar que 
la vida de sant Antoni transcorre en el desert d’Egipte, lloc 
on va viure duent una vida en contínua renyina amb el 
dimoni i en total contemplació del Déu Creador. “Aquells 
deserts hòrrids poblats de lleons i alimanyes –escriuria 
el Pare Ginard–, foren tramudats per la gràcia del Sant 
Esperit, en praderes de lliris incontaminats, en un vast 
colomar rumorejant de pregàries, en un rusc immens on 
cada asceta hi elaborava i refinava la mel de les virtuts sota 
el mestratge de Sant Antoni”.
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Fragment que es conserva al darrera del retaule major
 de l’església parroquial de Sencelles. Forma partw de l’escena 

de la pàgina posterior.
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Escena del retaule que es veu retallada. Representa a
sant Antoni que és apallissat per un estol de dimonis.  
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CICLE ICONOGRÀFIC 
ANTONIÀ DEL RETAULE

Després de la bàrbara mutilació que sofrí el nostre 
retaule, quatre són les escenes de la vida de 
sant Antoni que encara hi podem contemplar i 

identificar, amb molta més precisió un cop realitzada la 
restauració. A tres d’aquestes seqüències, com veurem, el 
dimoni s’hi destria amb una presència rellevant. Cal tenir en 
compte que a partir de l’Edat Mitjana, degut a conjuntures i 
fets històrics concrets (pestes cícliques, guerres, fam i crisis 
periòdiques) van sorgir noves imatges que tenen el mal 
com a tema principal. Sabem prou bé que tots aquests fets 
en més d’una ocasió han allunyat Mallorca d’allò que hom 
anomena “l’illa de la calma”. Marta Nuet Blanch ens diu 
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que principalment a partir del segle XIV el diable i la seva 
cort es representaren amb assiduïtat i fins i tot s’arribaren 
a quotidianitzar, amb senyes grotesques, en els teatres 
i festes públiques. El folklore i la religiositat popular, 
expressada principalment en la literatura homilètica, 
van tendir a representar el dimoni viu i horripilant, per 
tal d’educar les masses populars en el temor de Déu i la 
paüra al mal. Aquesta tendència, com no podia ser d’altra 
manera, tingué una forta repercussió en el camp de l’art.
 
El dimoni és tan antic com l’home. Tots recordam el 
passatge bíblic que relata com en un hort frondós, la 
serpent convidà els nostres pares a menjar de la fruita 
prohibida. D’ençà d’aquell dia començàrem a perdre el 
Paradís. Gabriel Janer Manila fa un recorregut interessant 
entorn de la figura del diable i ens mostra com és una 
presència no aliena a la cultura mallorquina. Una de les 
primeres referències que tenim “la podem sentir, encara 
avui, la Nit de Nadal, en el cant de la Sibil·la. La veu 
clara d’un nin s’alça transparent enmig de la tenebra, 
perquè ha nascut el Fill de Déu i és necessari recordar als 
homes que, després de molts de segles, retornarà el dia 
del Judici, acompanyat d’una gran catàstrofe còsmica, 
per donar a cadascú allò que sia just”. El dimoni és ben 
present, també, a l’imaginari popular; prou en parlen 
d’ell les rondalles i llegendes que hem heretat dels nostres 
majors. La seva presència sovint s’endevina enmig de la 
bulla, “regeix la festa i convida la gent a participar-hi, a 
divertir-se col·lectivament”. Encén els foguerons de gener 
i molt sovint el trobam encalçant al·lotes garrides que 
criden esporuguides i mig trastornades perquè aquella 
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bèstia les vol enganxar. Trobam aquest personatge amb 
estètica diabòlica, i alhora simpàtica, envoltant la figura 
de santa Caterina Thomàs i, com no, la de sant Antoni; 
també enmig dels balls rituals dels cossiers... “Les viles 
[que en tenen] n’estan satisfetes del seu dimoni i sovint 
esdevé un element d’identificació... Vet aquí la tirallonga 
de frases fetes que relacionen alguns pobles de l’illa amb 
el dimoni. Explica la gent, que a Petra, el dimoni s’hi va retre. 
A Manacor, s’hi va fer por. A Vilafranca, va perdre-hi una anca. 
A Sencelles, se n’hi va anar amb elles i se’n tornà sense elles. A 
Sant Joan, s’hi va fer gran. De Marratxí, aviat en va fugir...” 

A Sencelles per ara no tenim documentada la figura de cap 
dimoni d’àmbit festós. Els sencellers d’abans, per veure’l 
o imaginar-se’l s’havien de conformar mirant el nostre 
retaule o escoltant els sermons d’alguns capellans que, 
a dalt de la trona, predicaven tan encesos que semblava 
que a baix, entre la gent vull dir, tot havia de fer flamada. 
També hi havia, fins fa poc, a la porteria del Convent de 
la Caritat, dins unes vases, unes estampes de gran format 
que el mirar-les et feia badar un ulls com a plats. A una hi 
havia representat un bon home que moria en gràcia de Déu 
i envoltat de la cort angèlica. A l’altra, en canvi, mostrava 
la mort del que defallia en pecat mortal, amb els llençols 
encesos com si allò fos l’avantcambra de l’infern i el dimoni 
que semblava que el volgués treure del llit per encadenar-
lo. Més recentment el dimoni ens ha volgut advertir de 
les seves seduccions i dels poders abominables, dalt dels 
entarimats quan es representa la comèdia Mare d’un Poble, 
escrita per Mossèn Bartomeu Oliver, o ens ha fet córrer de 
valent enmig de la Plaça de la Vila, durant la revetlla de la 
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festa patronal de Santa Àgueda.
La vida de sant Antoni que ens deixà sant Atanasi, tendeix 
sovint als testimonis i models de la seva lluita contra 
dimonis. “... el dimoni que odia i té enveja del que és bo 
de veritat... va fer servir les seves tàctiques contra ell... 
L’enemic va sentir-se impotent davant les determinacions 
d’Antoni i que més bé era ell mateix que es veia vençut 
per la fermesa d’aquell home, derrotat per la solidesa de 
la seva fe i la seva constant oració. Va posar després tota la 
seva confiança en les armes que es troben “en els músculs 
del seu ventre” (Job 40, 16). Vanant d’elles, ja que amb la 
seva estratagema preferida contra els joves, el va atacar 
molestant-lo de nit i fustigant-lo de dia...” 

Sant Antoni fou  temptat de moltes formes diferents pel 
diable quan, aquest veié els progressos espirituals que 
el sant anacoreta feia en la soledat de l’erm. “D’entre les 
trampes utilitzades pel maligne per fer desistir sant Antoni 
de la seva vida exemplar en el desert, la de la temptació 
de la luxúria és especialment exitosa tant en les fonts 
textuals, com en les arts plàstiques”. Sant Atanasi narra 
com trobant-se una nit en oració se li va aparèixer vestit 
de bella i jove donzella de la qual intentava imitar les 
maneres. Volia persuadir el sant suggerint-li pensaments 
impurs que el lliuressin a les passions carnals. Però ell ho 
pogué dissipar amb la pregària i la seva fermesa. Aquesta 
escena és la primera que podem contemplar, en part, de la 
vida de sant Antoni, en el nostre retaule. S’hi veu la dama 
que vesteix una llarga túnica de color púrpura que s’obri 
per la part del davant i deixa veure les faldes interiors. 
Realça la seva galanesa amb una diadema que recull els 
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cabells de color castany. A pesar de la bellesa encisadora 
de la dama, guaiten per sota de les delicades vestidures 
unes urpes demoníaques, semblants a les de l’àguila, que 
desvetllen la monstruosa identitat del personatge que s’hi 
amaga. Aquesta figura apareix en actitud de parlar amb 
sant Antoni, tot i que d’aquest ara només en puguem 
destriar la mà que sosté el bàcul i poca cosa més. Entre 
els dos personatges, en el trespol hi veiem una figura 
de forma circular i totalment daurada, que sembla una 
tapadora i que no apareix en els paral·lels iconogràfics que 
hem pogut veure o estudiar. A falta de més proves que ens 
ajudin a identificar el seu significat creiem que podria ser 
una representació de la porta de l’infern.

Passem ara a les dues escenes de la part inferior del 
retaule, amb temes molt semblants a una i a l’altra. Amb 
el desert com a escenari, els atacs diabòlics a sant Antoni 
persisteixen i, fins i tot, s’agreugen. Descontent amb els 
pobres resultats de les seves escomeses, el dimoni agredeix 
el sant presentant-se-li ara amb un escamot que l’apallissa 
bàrbarament. Aquest tema, també ha gaudit d’un èxit 
extraordinari en les arts plàstiques. L’obra de la parròquia 
de Sencelles ens mostra dos estols de dimonis, a mig 
camí entre formes antropozoomòrfiques i monstruoses, 
que apallissen el sant. La representació se sustenta, altra 
vegada, en el relat antonià. Sant Atanasi narra com sant 
Antoni fou visitat un dia per “un gran nombre de dimonis 
que el va apallissar tan implacablement que va quedar tirat 
enterra, absort pel dolor”. L’escomesa fou promoguda per 
Llucifer qui temia que la vida eremítica del sant atragués 
més ascetes al desert. Les escenes del retaule són molt 
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representatives d’aquest fet. En la de l’esquerra hi veiem 
les bèsties ferotges amb garrots a les mans i apallissant sant 
Antoni. A la de la dreta veiem el sant en actitud d’oració i 
el turment del dimoni aquí es representa en un intent de 
devorar el cap del sant.  

El Pare Rafel Ginard, franciscà de la Terça Regla, és qui té 
les millors paraules que il·lustren aquests fets. Nosaltres 
li cedim l’espai: “... S’aixeca una horríssona tempestat. Els 
dimonis prengueren formes monstruoses, símbols dels 
pecats capitals, que encara són més lleigs que els mateixos 
dimonis. Ulls botits i espirejant com a brases vives; boques 
fumejant i fent cruixir les serres de les seves dents, amb els 
cabells enreveixinats com a cerres, aquelles bèsties cruentes 
amb ràbia lluciferiana grinyolen com a cans, bramulen 
com a lleons, xiulen com a serpents, grunyen com a porcs, 
eguinen com a cavalls, bruelen com a bous i amb les seves 
urpes i peus ganxuts i mordales sembla que intenten, 
però Déu no els ho permet, aspidar-lo i esquarterar-lo... I, 
com altre temps, s’havia acarnissat contra Job, el dimoni 
s’acabussa damunt el nostre anacoreta. I l’atupà amb tanta 
fúria que l’omplí de braverols i encetadures. Sant Antoni 
perdé els sentits, girà els ulls en blanc i fa sang pertot. Ja 
sabia què eren temptacions i dissort i sabia donar remei 
als malanats perseguits del Maligne. Cansat de ventar-lo, 
el dimoni el deixa per mort. Be sap de maça qui n’és ferit diu 
graciosament en Jaume Roig en el Llibre de les Dones. Bé 
sabia de les traces i manyes diabòliques del dimoni qui 
n’era estat víctima, però víctima victoriosa i bé podem 
invocar-lo confiats, suposat que en té experiència, perquè 
ens ajudi en les nostres lluites espirituals...” Per algunes 
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contrades de Mallorca el dia de la festa del sant canten 
uns goigs, brufats amb música d’orgue i amb lletra prou 
escaient:

Sant Antoni gloriós
de Viana anomenat,
siau nostro advocat
de tot perill guardau-nos.

I acaben:

  Diguem: Visca Sant Antoni
  que l’infern fa tremolar.

La darrera escena que ens queda, més o menys completa 
i de la qual en podem fer una lectura, és la de sant Antoni 
amb sant Pau de Tebes. Entre els episodis hagiogràfics 
antonians, els protagonitzats conjuntament amb sant Pau 
són dels més reiterats iconogràficament. A diferència dels 
vistos fins ara, aquest no és narrat en el text atanasià, sinó 
en la Vida de Sant Pau de Tebes, que escriví sant Jeroni, 
segurament entre els anys 374 i 377. Seguint el fil d’aquesta 
obra, els dos eremites es trobaren al desert. Sant Pau fou, 
i com a tal és conegut, el primer ermità. Un dia, mentre 
conversaven a prop de l’ermita d’aquest, que no era res 
més que una cova, i asseguts en un pedrís (així apareixen 
al nostre retaule), providencialment se’ls acostà un corb 
que pessigava amb el bec un pa i els ho entregà.

Altra vegada cedim la paraula al Pare Ginard: “Mentre 
estan en conversa tirada, vet aquí un corb d’un negre 
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lluent qui, fent la torniola, baixa en espiral. Duu en son bec 
un pa sencer i el deixa caure enmig dels dos anacoretes. 
Un pa de conna rossa i cruixent cuit al forn dels àngels. 
Cremava de tan fresc i difonia aquella enllepolidora flaire 
de pa cuit de l’hora. Digué Sant Pau: Germà Antoni! Quant 
és ben ver que l’amor de Déu basta per a tots! Dia per 
dia, sense mai fallar, durant setanta anys Déu m’enviava 
un pa esmitjat. Doncs, avui que som dos ha duplicat la 
ració. Donem ara al cos la seva part, puix que Déu ho vol. 
I amb pau i santa companya menjaren aquell autèntic pa 
del cel que, amb companatge d’amor, tenia tota mena de 
bona saboria. La frugalíssima refecció a pa eixut i aigua 
clara, sense els plats forts i darreries exquisides de les 
taules senyorials i vins rancis i aromosos que provoquen a 
luxúria, la simplicíssima refecció deixà més conhortats els 
dos ermitans que no hi roman un rei que menja a boca què 
vols cor que desitges...”   
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Sant Antoni es temptat pel dimoni que l’hi compareix vestit 
de dona. Escena lateral del retaule.
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Sant Antoni amb sant Pau, primer ermità. 
Escena lateral del retaule.
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Els dimonis segueixen aturmentant a sant Antoni. 
Escena lateral del retaule.
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La restauració del retaule de sant Antoni de Viana 
de l’església parroquial de Sant Pere de Sencelles, 
obra de Mateu López i datada en el segle XVI ha 

estat possible gràcies al patrocini de la Fundació Mossèn 
Bartomeu Oliver i de tots els mecenes que han col·laborat 
amb les seves aportacions: 

“Es taller” C.B.  

Sr. Antoni Pol i Sra. Antònia Ferragut.

Sra. Maciana Capó, capellera de Sant Antoni.

Família Mut-Llabrés.

Sr. Rafel Mas Tous.

Sr. Antoni Vallés i Sra. Maria Ramis.

Família Llabrés-Sans, en memòria de l’infant Antoni Lla-
brés.

Sr. Andreu Sunyer Ferrer i família.

Sra. Maria Magdalena Saurina i Sr. Vicenç Mandilego.

Sr. Guillem Ferrer i Sra. Antònia Caldentey.

Sr. Manuel Comas Lucena, Sra. Esperança Serra Ramis i 
família.

Sr. Antoni Plata, Sra. Pilar Vindel i el seu fill Antoni.

Esposos Pedro Llull i Cristina Mercader, i les seves filles 
Sofía, Glòria i Esther.

Apèndixs
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Família Mut-Campaner.

Família Miralles-Campaner.

Sr. Antoni Mas Cifre i Sra. Catalina Rosselló Torres.

Mossèn Simó J. Garau Matas.

Família Ramis-Morey.

Sr. Joan Carles Verd Cirer, batle de Sencelles.

Sra. Maria Concepció Bennassar Llabrés.

Família Arrom-Bestard.

Sra. Joaquina Giménez Peñasco i família.

Sr. José Antonio Sanz de Santos i Sra. Isabel Tomàs Tor-
rents.

Sr. Mariano Planas Gual de Torrella i Sra. Francisca Dame-
to.

Sr. Antoni Esteva Mestre. 

Sr. Antoni Vallés Perelló, Maria Antònia Vallés Sansó i Mi-
quel Vallés Sansó.

Sra. Maria Sans Aloy.

Sra. Malenita Oliver.

Sra. Maria Oliver.

Sr. Jaume Bonnín Oliver.

Sr. Antoni Perelló Oliver.

Col·laborados
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Apèndixs

Sra. Dolores Liñare.

Sr. Joan Miquel Perelló i Sra. Maria Luisa García-Faria.

Sra. Francisca Perelló Oliver.

Sra. Maria Antònia Bonnín.

Sr. Antoni Negre Rotger.

Sra. Rosa Mascaró Juan.

Sr. Antoni Dezcallar i Sra. Maria Sitjar.

Sr. Joan Palau.

Sr. Álvaro Hebrero.

Sra. Joana Morell Molinas i família.

Mossèn Felip Guasp Nadal.

Família Morell-Ramis.

Sr. Miquel Àngel Gayà Matas.

Sra. Antònia Matas.

Família Dols-Riera.

Família Picornell-Vallespir.

Família Ponseti-Picornell.

Sra. Montse Sitjar Cirera.

Sra. Maria Margalida Darder.

Sra. Maria Ángeles Morcillo.

Sr. Guillem Zuazaga, Sra. Margalida Morro i el seu fill An-
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toni.

Sr. Antoni Vallés, Sra. Antònia Ramis i família.

Família Salas-Oliver.

Sra. Catalina Salom i família.

Sra. Maria Concepció Jaquotot Villalonga i els seus nets 
Jaume, Jeroni, Mª de Lluc, Núria i Bartomeu, de Son Antic.

Sr. Gabriel Carrió Vives.

Sr. Josep Planas de Jornets Fuster, Sra. Mª Concepció Ho-
mar Ferrer de Sant Jordi i família.

Sr. José Lorenzo Mulet.

Sra. Antònia Salas Capó.

Sr. Carlos Juan Pizà Alabern, Sra. Concepció Morell i fa-
mília. 

Sr. Joan B. Florit Horrach.

Sra. Petra Horrach.

Sr. Jaume Roig Arrom i família.

Sra. Carme Maroto i de las Casas.

Família Mengotti-Maroto.

Família Maroto-Urquijo.

Família Mallol-Maroto.

Sr. Jeroni Orell Jaquotot.

Col·laborados
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Sr. Toni Ferrer Ramis i família.

Sra. Maria Vich Cirer.

Sra. Teresa Gené Ramis.

Sr. Josep Balaguer Siquier.

Mossèn Pere Cirer Ferragut.

Sr. Jeroni Morell Cotoner, Sra. Juana Planas Gual de Torre-
lla i els seus fills Mercedes, Baltasar, Josep, Victoria i Pilar.

Mossèn Sebastià Planas Llabrés de Jornets, canonge de la 
Seu.

Família Planas de Jornets-Fuster.

Família Siquier-Bosch, de Son Calussa.

Mossèn Jaume Ripoll.

Mossèn Josep Cerdà Tomàs.

Família Llabrés-Pérez.

Família Morey-Coll.

Sr. Antoni Ferrer Ramis.

Família Ramis de Ayreflor.

Sr. Llorenç Ramis Llabrés i família.

Apèndixs
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