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PRESENTACIÓ

No hi ha dubte que un dels membres del clergat mallorquí del 
primer terç del segle XX que més ha conegut d’aprop la vida, 
els costums, la religiositat, dels pobles i llogarets de Mallorca 

ha estat Mn. Antoni Mª Alcover (Manacor, 1862-1932), el canonge de 
santa Cirga.

A partir de la designació de Vicari General del bisbe, Pere J. Cam-
pins (1859-1915), la diada de la Mare de Déu del Pilar, de 1898 –ales-
hores tenia 36 anys complits– fins a l’any 1916, Alcover deixava el 
caminar pel córrer afí de fer-se present a totes les parròquies i vicaries 
rurals de la Diòcesi. Festes patronals, aniversaris, benediccions,... Mn. 
Alcover coneixia de primera mà el tragí, les preocupacions i els proble-
mes de cada comunitat.

Sencelles fou una de les viles que visitava sovint més enllà del seu 
càrrec curial. A la vila de sor Francina Aina –per la qual sentia una 
admiració particular– hi tenia bones amistats que aprofitava per a 
venir-hi sovint. La família Molinas, n’era una d’aquestes.

Quants de sencellers i sencelleres li contaren anècdotes de la nos-
tra Beata que havien presenciat o escoltat de la boca dels seus pares? 
Quantes actituds d’invocació i reverència veié el canonge en els homes 
i dones de la nostra vila cap a la seva Mare Superiora? Per qualque 
cosa el bisbe Campins, al poc temps de treballat a Vicaria General 
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nomenà Alcover president de la “Comissió” per a estudiar els fets de la 
venerable monja de Sencelles (gener de 1898).

Així ens ho conta en el seu dietari, l’impacta que sentí la diada de 
santa Àgueda de l’any 1899 que vingué de predicador convidat pel rec-
tor, Miquel Arbona i Mayol:

Dia 5 (febrer, 1898): Som anat a Sencelles a predicar de Santa Àgue-
da: l’església era plena. A can Molines, a on pos, m’han tractat massa 
bé. Som anats en el convent de les Monges: hem vist allà on està el cos 
de la Fundadora (La tia Xiroia), i hi havia un parell de dones ageno-
llades, resant. Hem vistes les presentalles qui són un sens fi. Nos han 
mostrat allà on ella jeia...

Aleshores, ben coneixedor de la religiositat de la població sence-
llera, el culte esponerós que honorava a la santa màrtir, no és gens ni 
mica estrany que Mn. Antoni Maria, elogiàs amb escreix la feligresia 
nostrada, pels afectes que sentia envers la màrtir siciliana:

Continuau, germans meus, essent devotíssims de la vostra Patrona; 
acudiu a ella en totes les vostres necessitats i perills i soscaires d’aques-
ta vida...
Imitau les virtuts de Sta. Àgueda i siau devots seus així com ho feren 
tantes generacions d’avantpassats vostres, així com ho feren els vostres 
pares i vos ne mostraren a vosaltres. Siau devots i imitadors de santa 
Àgueda així com ho foren tants d’homes il·lustres que heu tinguts, així 
com ho era aquella famosa, aquella benemèrita Mare Superiora qui 
fundà la casa de monges que teniu i que tant vos honora...

Capítol apart mereix el temps que Mn. Antoni Mª dedicà a escoltar 
la parla sencellera –alumnes del Seminari, veïnats de la pagesia– de 
cara a la confecció del “Diccionari” que tants i tants de bons fruits ha 
produït.

Com a president de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i en nom 
dels meus companys de Patronat, pens que és un bon encert l’edició 
del sermó que per aquelles saons predicà l’il.lustre estudiós, lingüista 
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i folklorista, Alcover, a la nostra parròquia de sant Pere, la diada de la 
patrona, santa Àgueda.

No compliria el meu deure si acabàs aquests mots de presentació 
sense escriure unes paraules de profund agraïment. Agraïment en 
primer lloc a mossèn Francesc Vicens, ara rector de Pollença i Port de 
Pollença per fer-nos arribar una còpia del sermó de D. Toni Maria, a 
la Institució Pública Antoni Maria Alcover de Manacor per accedir a 
publicar-lo conjuntament i als autors dels articles d’estudi que acom-
panyen al document en qüestió i que vos convidam a que llegiu.

 Joan Pons i Payeras, 
rector de Sencelles i president de 

la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver
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MOSSÈN ALCOVER,  
UN PREDICADOR EXCEPCIONAL  

PER LA FESTA DE SANTA ÀGUEDA DE 1899
Jordi Llabrés i Sans

Un dels actes centrals i de més relleu en el programa de qual-
sevol festa patronal és la missa major del dia o el que, encara, 
anomenem l’ofici. En els preparatius d’aquest no s’hi escati-

men esforços per tal que resulti solemne i lluït, en definitiva en con-
sonància amb el que s’espera que siguin les festes principals d’una 
determinada població. Enmig de la celebració religiosa, just després 
de cantar l’Evangeli, té lloc la predicació del sermó, el que hom avui 
anomena l’homilia i que sempre ha gaudit d’una certa importància en 
la litúrgia. L’Església prou ha cuidat el ministeri de la predicació, pro-
curant en aquest sentit una sòlida formació dels que es preparen en els 
seminaris per esser ordenats sacerdots, creant espais adequats i activi-
tats que l’afavoreixin, o, fins i tot, instituint ordres religiosos dedicats 
a missionar o a predicar, com és el cas de l’ordre fundat per l’espanyol 
Sant Domènec de Guzmàn, ara fa just vuit-cents anys. 

Dins la tradició de la festa de Santa Àgueda, a Sencelles, el sermó 
sempre ha estat considerat una peça de rellevància. Prou s’hi miraven 
la clerecia i els obrers de la Patrona de convidar un bon predicador de 
renom a Mallorca, d’aquells que amb llenguatge de casa anomenem 
predicadors de pinyol vermell o de repica martell, amb capacitats ben 
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hàbils per lloar les glòries de la santa i exhortar al devot auditori a imi-
tar la fortalesa que ella va demostrar per defensar la fe. No podia ser 
d’altre manera, ja que la festa del 5 de febrer era considerada la diada 
principal de tot el calendari festiu o colend del nostre poble. No sabem 
exactament quan comença la devoció dels sencellers envers la màrtir 
siciliana, però coneixem prou bé que en el segle XV ja estava ben con-
solidada. L’any 1482 trobem per primer cop notícies de l’existència de 
la capella que ja tenia dedicada a l’església parroquial de Sant Pere. 
En pocs anys ja consten despeses generades per la festa, com eren la 
lluminària condecent per la celebració litúrgica, l’enramellada de la 
capella i de la plaça, la murta per escampar i alguns diners entregats 
als capellans que es feien presents als oficis, com ara les completes o 
la missa major. Tot això té la seva importància, car la festa de Santa 
Àgueda fou instituïda amb un caràcter merament religiós i el cerimo-
nial litúrgic esdevenia la part central del programa festiu. 

No han faltat a la devoció a Santa Àgueda persones o famílies que 
han procurat protegir-la i, fins i tot, engrandir-la. En el mateix segle XV 
fundaren casa a Sencelles els nobles cavallers del llinatge Morey, que va 
arribar a ser la família més notable de la Vila. Les seves possessions s’es-
tenien pels termes de Ciutat, Muro i Sencelles. Si morien a Palma 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, on a partir de 1556 hi trobem ja les 
armes d’aquesta casa.1 No podem obviar la relació que durant centúri-
es han tingut els d’aquest llinatge i encara tenen amb la festa de Santa 
Àgueda; recordem que el primogènit ostenta, també avui, el càrrec de 
ser un dels obrers majors de la Patrona i altre temps duien la doma de la 
festa. No en va, es deia que la de “Santa Àgueda era  festa de senyorio”. 
L’any 1608 un tal Ramon Morey i Garcia, fill de Joanot Morey i Vivot, 
i casat amb Dona Leonor Desmàs i de Torres va   fundar una obra pia 

1 Ramis d’Ayreflor i Sureda, J.: “Documentos curiosos del Archivo Municipal de Sance-
llas”. BSAL 13 (1910-1911), pàg. 106-107.



9

Jordi Llabrés i Sans

per perpetuar el sermó de la festa.2 Fou un dels membres més desta-
cats d’aquesta nissaga, que en morir a Sencelles fou enterrat en el vas 
familiar de la capella. El fet que la família de Morey tingués sepultura 
a la capella de Santa Àgueda i que sovint protegís la seva festa era, a 
més una senya de cert prestigi social, una demostració pública dels seus 
sentiments afectius envers la nostra Patrona.3 

Tot i que amb el temps aquella fundació concreta que instituí el sermó 
de la festa va deixar de tenir vigència, mai ha faltat durant la festa la 
presència d’un predicador que vingués a enaltir les grandeses i les vir-
tuts d’aquella que Déu elegí per Patrona d’aquesta vila de Sencelles. 

Resulta tasca ingent l’elaboració d’una nòmina completa dels predi-
cadors de Santa Àgueda. Dels més antics tan sols coneixem el nom d’al-
guns. Per un document trobat a un arxiu familiar de Sencelles sabíem 
que l’any 1899 convidaren a mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda, 
canonge de la Seu i vicari general de Mallorca. Ell mateix apunta aquest 
fet en el seu dietari personal. Dia 4 de febrer, «som anat a Sencelles a 
predicar de Santa Àgueda», i l’endemà: «he predicat de Santa Àgueda: 
l’església era plena. A Can Molinas, a on pos, m’han tractat massa bé».4 
El que pot semblar una nota senzilla, per a nosaltres està carregada de 
contingut. Efectivament en aquells dies la família dels Molinas projecta-
va una forta influència envers la devoció i la festa de Santa Àgueda. Un 
dels personatges més destacables d’aquesta nissaga, Sebastià Molinas i 
Amengual, nebot del reconegut Rector Molinas, havia estat nomenat 
obrer de la Patrona uns anys abans, concretament des de dia 20 de gener 
de 1887 per encàrrec de l’ecònom de Sencelles, Bartomeu Verd i Serra.5 
Era un home que es distingí per la posició social heretada, per les seves 

2 De Montaner, P.: “La pobreza estamental en el brazo noble mallorquín: el ejemplo de los 
Morey”. Memòria de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics 5 (1993), pàg. 57.

3 Llabrés i Sans, Jordi: “Santa Àgueda a Sencelles: sentiment, història i tradició”. Revis-
ta local “Sa Sella”, monogràfic dedicat a Santa Àgueda, patrona de Sencelles (2011). 
Pàgs. 7-12.

4 Alcover i Sureda, Antoni Maria: “Obres Completes I. Quatre anys de Vicari Gene-
ral.1892-1902” (2003). A cura de M. Pilar Perea. Pàg. 81.

5 Arxiu Morell-Molinas, Sencelles. Documents sense foliar, dins la carpeta de Sebastià 
Molinas i Amengual.
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conviccions religioses i per esdevenir un dels principals benefactors de la 
nostra vila, fins al punt de deixar la seva pròpia casa, Can Garrover, per 
convertir-lo en espai dedicat a l’educació moral del jovent del poble. Les 
seves actuacions envers la Patrona no foren poques. El dissabte de la festa 
de Santa Àgueda de 1888 donava a la Parròquia una imatge processional 
de la santa per portar en tabernacle a les processons, que fou beneïda pel 
rector Miquel Arbona just abans de començar les completes i estrenada el 
dia següent. Es obra de l’escultor Lluis Font, fabricada amb cartró pedra 
i teles encolades, i va costar-li trenta cinc duros. Entre 1896 i 1898 enco-
mana una sèrie d’incorporacions noves per la capella de Santa Àgueda, 
com era un joc de canalobres que enllestí l’escultor Rotger, que va costar 
30 pessetes, i de dues imatges procedents dels tallers d’art cristià d’Olot 
i que representen a l’apòstol Sant Bartomeu i a Sant Francesc d’Asís, del 
qual ell també n’era molt devot i membre del Venerable Terç Orde. Al 
mateix temps, l’any 1897, acabava d’enllestir l’oratori particular de casa 
seva, que també volgué dedicar a la mateixa santa, era d’estil neogòtic i, 
malauradament, no es conserva.6

Moltes altres foren les millores que va subvenir don Sebastià a la 
Parròquia i també donacions d’objectes de valor destinats al culte. Així, 
sempre ha estat considerat un dels més destacats benefactors i trobem 
el seu retrat a la galeria de la sagristia major. Una de les aportacions que 
feu per costejar una reforma duta a terme a la trona l’any 1896, just tres 
anys abans del sermó de mossèn Alcover: “31 de mayo. Fiesta de las Hijas 
de María, se estrenó el púlpito que se había desmontado para sufrir algu-
nas modificaciones en su decorado, al cual se sube ahora por dentro de 
la Capilla del Nombre de Jesús en lugar de antes que la escalera estaba 
junto al portal lateral de la Iglesia. Se estrenaron también confesionarios 
nuevos construidos por Miguel Pons Cirer, haciendo la recomposición 
del púlpito carpinteros de Felanitx. Costeó la reforma Don Sebastián 
Molinas, propietario y los confesionarios de los fondos de la Parroquia”.7

6 Ibid.
7 Ibid.
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Dels documents personals de Molinas, destriem una sèrie de despe-
ses extraordinàries generades en motiu de la festa de Santa Àgueda i 
que ell assumí com a obrer. Normalment aquestes eren en concepte 
d’estampes, gratificacions pel predicador i altres capellans que hi eren 
convidats, el dinar del dia de la festa que era extraordinari i la banda 
música que hi participava. Val a dir que altres costs eren pagats dels 
diners que la pròpia Obreria de Santa Àgueda arreplegava amb les cap-
tes i el bacinet. Aquests podien ser els regals pels participants a les cor-
regudes de joies, les retribucions dels cantadors, dels comediants que 
representaven El Misteri de Santa Agada, botelles de licor pels que tenien 
cura de les enramellades, de muntar el cadafal a la plaça, etc. També, 
l’Ajuntament contribuïa amb una partida econòmica que normalment 
anava destinada a les lluminàries de l’altar major i de la capella de la 
Patrona, durant tots els dies de la seva festa i pels escolans que tenien 
cura d’endomassar l’església. El resultat eren unes festes patronals prou 
lluïdes i amb renom a fora de Sencelles. 

Tornem al tema del predicador de 1899. Sabíem que havia estat ele-
git mossèn Alcover però desconeixíem el contingut del sermó i el lloc on 
podria romandre el document. Un bon dia del mes de d’abril de 2015, 
m’escriví mossèn Francesc Vicens, aleshores formador del Seminari 
Major de Mallorca, per dir-me que recercant entre els papers i els ser-
mons d’Alcover dipositats a l’Arxiu del Regne de Mallorca hi havia trobat 
el que ens interessava a nosaltres. La troballa la feu juntament amb el 
seminarista manacorí Joan Miquel Riera i ambdós m’oferien una còpia 
del document original, per si era de interès per la nostra investigació 
sobre el tema de Santa Àgueda com a patrona de Sencelles. Ja ho crec 
si ho era. Fruit d’aquella descoberta i del posterior treball d’estudi que 
han fet en el document Riera i la senyora Magdalena Gelabert, de la Ins-
titució Pública Antoni Maria Alcover, és el que ara presentem en aquesta 
publicació monogràfica. 

Aquells anys en que Sebastià Molinas fou obrer de Santa Àgueda, i ho 
fou fins a la seva mort esdevinguda dia 13 d’agost de 1917, vingueren a 
predicar per la festa patronal els oradors més celebrats i reconeguts de la 
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clerecia de l’època. Per mostra, la nota de crònica registrada l’any 1901 
pel mateix obrer i en la que, curiosament, hi torna aparèixer el nom 
d’Alcover, aquest cop com a convidat per presidir l’ofici i mossèn Miquel 
Costa i Llobera com a predicador: “5-febrero-1901. Festividad de Santa 
Águeda. Este año se celebró con más solemnidad asistiendo a la Iglesia 
Parroquial presidiendo el Ayuntamiento, el Sr. Gobernador de la Provin-
cia, Don Rafael Álvarez Sereig. Celebró la Misa Mayor el M. Iltre. Sr. Dn. 
Antonio María Alcover, Pbro. y Vicario General, oficiando como asistente 
Dn. Miguel Gayá, Pbro. y Vicario de San Jaime, de diácono Dn. Bartolo-
mé Antich, Pbro. de Binisalem y de subdiácono Dn. Guillermo Figuerola, 
Pbro. de esta Parroquia. Ocupó la Sagrada Cátedra Don Miguel Costa y 
Llobera. Por ser obrero de la Santa Dn. Sebastián Molinas y Amengual, 
tuvo a su casa para comer a las autoridades civiles y militares”.8

És clar que a l’hora d’elegir l’encarregat de fer el sermó hi deien la 
seva el rector o ecònom i els capellans de la Parròquia, però en aquella 
època que ara ens ocupa s’hi destria una forta influència per part d’un 
dels germans preveres de don Sebastià. Parlem del Molt Reverend Sr. 
Bartomeu Molinas i Amengual, beneficiat de la Seu de Mallorca, per-
sona ben relacionada dins els ambients clericals de la Cúria Episcopal, 
professor del Seminari i amb altres càrrecs de forta responsabilitat dins 
el que avui diríem camps de Pastoral. Així l’hi era fàcil suggerir els noms 
d’algunes de les persones amb qui tractava o convivia.

La Litúrgia és una de les riqueses pròpies de l’Església i que aquesta 
més ha cuidat i adaptat a cada temps. Cada una de les seves parts dis-
posa de les rúbriques necessàries per tal de fer-la entenedora al poble 
de Déu. Dins aquesta, ja veiem la importància que hi té la predicació. 
Els sermons tenen lloc just després de l’Evangeli i son un mitjà utilíssim 
per explicar-lo a l’auditori. En el cas concret del cerimonial de la festa 
patronal de Santa Àgueda, el predicador, en el sermó, havia de conju-
gar tres requisits indispensables, certa saviesa per explicar les lectures 
bíbliques pròpies del dia, eloqüència per exposar alguna de les virtuts 

8 Ibid.
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de la Verge i Màrtir, i gràcia per fer lluir alguna de les “grandeses” de la 
Vila de Sencelles. El sermó de mossèn Antoni Maria Alcover els observa 
amb tota regla. I després d’haver-lo llegit crec que estem en disposició de 
poder assegurar que va complir les expectatives dels que el convidaren i 
fou del gust de tot el poble que va acudir a escoltar-lo. 

Hem d’admetre que aquella experiència de dia 5 de febrer de 1899, i 
d’altres que vingueren posteriorment, foren de gran benefici per el pre-
dicador i també pel poble de Sencelles. Alcover anotà en el seu dietari, 
el mateix dia “som anats al Convent de les Monges: hem vist allà on està 
el cos de la Fundadora (La Tia Xiroia), i hi havia un parell de dones age-
nollades, resant. Hem vist les presentalles, que són un sens fi. Nos han 
mostrat allà on ella jeia”. Cal recordar que ell havia estat un dels que, 
feia pocs mesos, havia influït més perquè el Bisbe Pere Joan Campins, 
obrís el procés de beatificació de Sor Francinaina de la Mare de Déu dels 
Dolors. A més el Vicari General trobà en el seu amfitrió-obrer, el qual 
no escatimà res en mostres d’hospitalitat, un bon col·laborador per les 
seves empreses. A partir de 1901, Sebastià Molinas fou subscriptor del 
Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana i anomenat corresponsal a 
Sencelles de l’obra, juntament amb mossèn Miquel Lluís Morey, vicari 
de la parròquia. Curiosament, a partir d’aquell any va seguir redactant 
el seu dietari personal amb llengua catalana. El 8 d’agost de 1905, escri-
via que de bell nou tornà mossèn Alcover per estudiar la fonètica que 
emprava la gent de Sencelles, Pina, Lloret, Costitx i Biniali. Trobà posa-
da una altra vegada a Can Molinas i don Sebastià va posar el propi car-
ruatge a la seva disposició i el va acompanyar. I interessant també és la 
lletra que el canonge va adreçar a l’obrer de Santa Àgueda, convidant-lo 
a participar en el Primer Congrés Internacional de Llegua Catalana, que 
es celebraria a Barcelona en el mes d’octubre de 1906, i del que el Vicari 
General en fou el principal promotor i president.9 

9 Llabrés i Sans, Jordi: “Esbós biogràfic de mossèn Bartomeu Oliver, prevere senceller 
compromès amb la cultura i la justícia”, dins “Mossèn Bartomeu Oliver de Sencelles. 
L’autèntic militant en defensa de la Cultura” (2015). Treball coordinat per J. Colom i J. 
Llabrés. Pàgs. 20-24.
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ANTONI M. ALCOVER,  
UNA HOMILIA A SENCELLES

Joan Miquel Riera Torres

En el Diccionari Alcover-Moll, en segona accepció, es defineix 
“Sermó” com “discurs pronunciat en públic per un sacerdot per 
a instrucció religiosa o edificació dels assistents”. És aquest el 

mot, en diríem popular equivalent a “homilía” en l’argot religiós.
El mateix DCVB diu que homilia (del llatí “homilía, ae”; del grec 

“ομιλíα, ας”) és “la prèdica feta al poble per explicar l’evangeli o altra 
matèria de religió”. I l’entrada següent, “homiliari” com a “col·lecció 
d’homilies; llibre que les conté”.

De la mateixa família és el concepte d’homilètica: “part de la teo-
logia pastoral que tracta de la predicació ordinària i permanent als 
fidels”1. El nom d’homilètica per a la teoria de la predicació cristiana 
apareix a finals del segle XVII. Anteriorment els noms habituals eren 
Ars praedicandi, Ars concinandi, Rethorica ecclesiastica, etc. El nom 
d’homilètica prové del llatí “homileticus, a, um”: propi o relatiu a l’ho-
milia; i del grec “ομιλητικóς, η, óν”: relatiu al tracte habitual2.

1 “DICCIONARIO DEL CRISTIANISMO”; De la BROSSE, O; Ed. Herder, Barcelona 1974. 
Pàg, 362.

2 DICCIONARIOA LATIN-ESPAÑOL; GRIEGO-ESPAÑOL; BLAZQUEZ SOPENA. Ed. Sope-
na. Barcelona.
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Com hem dit, l’homilètica com a part de la teologia pràctica s’ocupa 
de les formes del discurs públic en el camp de l’Església. Homilètica es 
la teologia de la predicació eclesial o l’exposició pràctica-científica dels 
fonaments i regles d’una predicació adequada a la Paraula de Déu. És 
bo que sapiguem, que a la funció didàctica de la predicació s’hi afegeix 
una funció soteriològica3, és paraula de salvació i no solament porta-
dora de saber. Així és que en la constitució de la teologia de la predica-
ció es tracta principalment no d’un interès metodològic, sinó teològic.

És, des de mitjan segle XIX, clàssica la divisió entre homilètica prin-
cipal, material i formal. La principal, posa l’accent en els fonaments 
teològics de la predicació; és a dir que es preocupa de la seva essència 
teològica. La material, introdueix els continguts de la predicació; és a 
dir, les seves fonts que son la Sagrada Escriptura, la litúrgia, els Sants 
Pares, la historia i la vida dels sants. I la formal, que presenta els fona-
ments tècnics de la predicació; és a dir, la retòrica en un context cristià. 
Depèn d’on es posi l’accent, es distingeix entre una predicació kerigmà-
tica4, mistagògica5, catequètica6, apologètica7 i purament bíblica.

Tota acció dirigida a una comprensió de sentit i a un enteniment 
mutu, i la predicació ho és, es composa de quatre elements: el subjecte, 
que s’expressa a si mateix; el tema, objecte o contingut de la comuni-
cació; l’altre persona, com a dimensió intersubjectiva de la comunica-
ció; i el marc que fa possible la comprensió. En conseqüència, hem de 
considerar en la predicació, almanco, els següents aspectes: algú diu 
(qui), alguna cosa (què), a un altre (a qui), en un llenguatge, amb una 
intenció (per què). Així s’entreteixeixi l’estructura pròpia de l’homilia. 

3 Soteriologia: del grec “σωτηρια”- salut, salvació. Part de la teologia, i més en concret de 
la cristologia, que concerneix la historia de la salvació.

4 Kerigmàtica: que es relaciona amb el “kerigma” (primer anunci de l’Evangeli), persuasi-
va i convincent, feta a la forma de l’apòstol.

5 Introducció en el coneixement i a la celebració efectiva dels misteris (sobretot baptismal 
i eucarístic).

6 Que inicia, forma i educa en la fe, sobre tot en relació al catecisme.
7 Que pretén defensar o demostrar la credibilitats de quelcom, per exemple del dogma 

catòlic amb vistes a preparar els fidels per a la fe o confirmar-los contra el dubte.
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El predicador fa de la predicació paraula d’expressió personal, paraula 
objectiva i fidel a la veritat, paraula comunicativa, paraula recepciona-
da, compresa i assumida.

És dintre del marc teòric exposat fins ara, en que situarem i a par-
tir del qual farem l’anàlisi del text que tenim entre mans. El Sermó de 
Santa Àgueda, Verge y Màrtir predicat per Mn. Antoni M. Alcover a la 
parròquia de Sencelles el 5 de febrer de 1899, és una de les moltes 
homilies del Canonge manacorí que romanen sense editar, i de les 
que fent-ne un anàlisi homilètic, ens poden aportar més informació de 
la immensa tasca d’aquesta figura gegantina del món eclesiàstic, del 
camp lingüístic i de la cultura popular.

Com podem saber per les cròniques del Bolletí Oficial del Bisbat de 
Mallorca, i de pròpia mà, a través del Dietari: Quatre anys de Vicari 
General; l’any 1898, Alcover fou nomenat Vicari General de la Diòcesi 
de Mallorca pel seu amic cors, i condeixeble, el Bisbe Pere J. Campins. 
Una de les múltiples tasques que li pertocaven com a eclesiàstic i enca-
ra més com a Vicari General, era anar a predicar a les festes patronals 
que el convidaven. De la relació de Sermons que donen Nicolau Dols 
i Pere Fullana al seu estudi “Antoni M. Alcover i la Seu de Mallorca”, 
sabem que visità l’illa de cap a cap, entre moltes altres predicà festes 
com Sant Lluís a Pollença, Sant Joan Baptista a Son Carriò, Sant Bona-
ventura a Llucmajor, la Festa del Sant Crist a Manacor o Santa Àgueda 
a Sencelles8, sermó objecte del nostre estudi.

Endinsant-nos en el que podríem anomenar l’homilètica alcoveria-
na, com bé apunta el Prof. Nicolau Dols, el sermons de l’Il·lustre mana-
corí tenen unes característiques comunes, i semblants a la majoria dels 
seus manuscrits. El sermó de Santa Àgueda, Verge i Màrtir esta escrit 
en sis quartilles manuscrites en lletra minúscula i a dues columnes. 
S’observa, que és un text repassat i corregit, aquest en concret no té 
cap afegit de paper encolat. Consta dels següents elements:9

8 FULLANA, P. i DOLS, N. “Antoni M. Alcover i la Seu de Mallorca”. Ed.: Publicacions Cate-
dral de Mallorca. Palma 2013. Pàgs: 181-189.

9 Cf.: l’anàlisi segueix l’esquema fet per Nicolau Dols a “Mn. Alcover i la Seu de Mallorca”.
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a) Títol: “Sermó de Santa Agueda, Verge y Mártir”.

b) Citació breu en llatí: “Lo-quebar de testimoniis tuis in conspectu 
regnum, et non confundebar” Ps. 118. (Vaig parlar dels teus testi-
monis davant dels reis, i no me’n avergonyeixo).

c) Exortació inicial: “Alegremn-nos tots en el Senyor…”.

d) Contextualització, metodologia i font: “…celebrant aquesta 
festa de la benaventurada Agueda Verge y Martir… Amb aquestes 
paraules, germans meus, comensa la missa de la festa que dedica 
avuy aquest poble en honor de la seva Patrona”. Després amb un 
seguit de preguntes retòriques introdueix la metodologia que 
seguirà per al sermó i quina e serà la font: “Per lo qual he cregut, 
germans meus, que ja no podria fer cosa més avenguda que refer-
mar avuy aquella costum piadosissima, dientvos en mallorqui 
aquelles actes (actes llatines del seu martiri) venerandes, ahont 
se conta y se pinta ab vives colors el martiri gloriosissim de la vos-
tra Patrona”.

e) Invocació a la Mare de Déu, i invtació a resar l’”Ave Maria…”

f) Desenvolupament del tema: Exposició del fets del martiri de 
Santa Agueda.

g) Conclusió Exhortativa: Després del relat del martiri, reprén el 
sermó amb preguntes retòriques tot fent referència als inconta-
bles miracles fets per la Santa i transportant aquesta fe miracu-
losa als nostres dies i amb el recurs dels anys passats de llavors 
ençà: “…d’ensà que se’n pujà a los cels, avuy fa 1648 anys?”; 
i amb la següent pregunta, al poble de Sencelles: “que ha fets 
ploure demunt aquest poble de Sanselles des que la prenguéreu per 
patrona?”. I encara una tercera pregunta per a recordar el per-
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què del patronantge d’Agueda: “…el motiu de prenderlahi fonch 
una gran saó que vos conseguí tal die com avuy un any molt sech, 
que tothom se creya no cullir res…”.

Seguidament, com a bon predicador, exhorta als fidels a quel-
com de pràctic en la seva vida:

 – Continuau…, essent devotissims de la vostra Patrona; 
 – acudiu a ella en totes les vostres necessitats y perills y soscayres 

d’aquesta vida; […]
 – “procurau ab totes les vostres forses imitar les seves virtuts, 

l’amor encesa que tenia a n’el Bon Jesús, que per res del mon 
no’l volia ofendre ni apartarse gens gens de la seva lley...”

 – “Siem tots…, martirs de Cristo com Sta. Agueda”. Aquí, el lla-
vors Vicari General, introdueix amb molt bon criteri docent, 
una definició del “ser martir”, en ella s’hi entreveu una 
postura apologètica, de defensa de la religió catòlica com “la 
vertadea”. De la mateixa manera fa un prec de coherencia 
entre la vida (les obres) i la creença (la fe).

Finalment, i com no podia ser d’altra manera, fa una referència 
a la Beata Francinaina de la Mare de Déu dels Dolors. És cone-
guda a través dels seus dietaris, i per les cròniques la devoció 
que Alcover li tenia, així com l’impuls que van suposar ell i el 
Bisbe Campis perquè s’iniciés el procés de beatificació de la Tia 
Xiroya.

h) Oració conclusiva i intercessions: Acaba l’homilia amb una 
oració. Tot dirigint-se a “Cristo Jesús”, demana que per la inter-
cessió de Santa Agueda: “…derramau demunt ell les gracies que 
més necessitam, espirituals y temporals…”. I ho demana especial-
ment pels diferents estaments de la societat del moment: “ …
el R. sr. Rector y demés clero d’aquesta parroquia (eclessiastic), 
demunt el Magnifich Ajuntament d’aquesta vila (politic), demunt 
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els obrers de la vostra capella, demunt tots els qui son venguts a 
honrar (pagesia/vilans)”. Tanca el parlament amb la signació 
amb el senyal de la creu en llatí: “...in nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti. Amen”.

- - - - 

Fent un analisi purament teologic del Sermó de Santa Agueda, Verge 
y Mártir predicat per D. Toni Maria, acceptariem diverses crítiques. És 
notori que no és un gran teòleg capaç de fer una heremenèutica de les 
actes del martiri de la Santa que mogués els cors dels qui l’escolten a 
seguir-la cap a Crist. Però, ara és bon moment per fer-nos una pregun-
ta: m’algrat no ser un sermó de profunditat teologica… mogué el cor 
dels Sencellers (l’Església estava plena com dirà en el seu dietari)?

Doncs m’atreviria a afirmar que si, i no perquè la seva oratoria, una 
veu greu i seriosa; sinó perquè seguia amb fidelitat aquell esquema, 
que esmentavem al principi, essencial per a qualsevol bona homileta/
predicador: Ell: D. Toni Maria, Vicari General enamorat del Senyor, 
amant de la llengua i apassionat de la cultura; tenia alguna cosa a dir, 
sencilla: un simple relat; a algú: el poble de Sencelles; en un llenguat-
ge: el millor que coneixia aquell poble, la llengua catalana; amb una 
intenció que és pot transmetre per la més alta teologia o la més senci-
lla rondalla: l’estimació i el seguiment de Jesucrist. De ben segur que 
aquella parròquia de Sencelles, plena, escoltà amb atenció el missatge 
que aquell manacorí revestit els va transmetre combinant, i ho deixaré 
a judici de cada lector, tres coses que sabia fer molt bé: contar ronda-
lles de sants en la nostra llengua.
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SERMÓ DE SANTA AGUEDA, VERGE Y MÁRTIR

M. Magdalena Gelabert i Miró

Com més investigam la figura d’Antoni M. Alcover i Sureda 
(Manacor, 1862 - Palma, 1932), més ens adonam que encara 
queden una gran quantitat d’aspectes per desvetllar i per des-

cobrir al voltant de la seva vida i obra. Com més ens acostam a la seva 
personalitat, extremadament treballadora i constant, farcida de prin-
cipis ferms i d’una estima apassionada i incondicional per la llengua 
catalana i pels valors culturals del nostre poble, més ens admira com 
va ser capaç, en just just setanta anys, de dur a terme una trajectòria 
que hauria omplert tres o quatre vides de persones feineres i valentes.

I és que hi havia una cosa que no sabia fer Mossèn Alcover: perdre 
el temps. Alcover s’aixecava habitualment a les 4.30 h del matí i treba-
llava totes les hores del dia, fos on fos i amb qui fos. Aprofitava cada 
minut, plagueta en mà, per pescar una paraula nova, per copsar una 
nova pronúncia o una flexió verbal catalana que encara no havia des-
cobert. Antoni M. Alcover no es va avorrir mai perquè va saber trobar 
el gust al treball, perquè sabia que és de la feina que surt el profit i 
ell era un treballador constant i incansable. La seva vocació es movia 
entre dues branques de servei: el servei a la llengua i el servei a l’Esglé-
sia. Mossèn Alcover aconseguí excel·lir tant en una com en l’altra. 
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Dins el camp de la filologia, arribà a fites impensables com la 
publicació, durant trenta anys, del Bolletí del Diccionari de la Llengua 
Catalana; com la celebració del Primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana pel mes d’octubre de l’any 1906, amb més de tres mil 
congressistes, entre els quals figuraven els noms de més prestigi de la 
filologia romànica europea així com una nombrosa representació de 
congressistes de tots els territoris de la llengua; com el gran Diccionari 
Català-Valencià-Balear que és, encara avui, una obra única a Europa.

Per altra banda, dins el camp de l’Església, Alcover també arribà 
fites molt altes: fou nomenat vicari general l’any 1898 i exercí el càrrec 
fins a la mort prematura del Bisbe Pere Joan Campins, l’any 1915; fou 
canonge magistral per oposició des de l’any 1905 i, fins i tot, canonge 
capitular, tot això li aportà el sobrenom de Canonge de Santa Cirga, tot 
referint-se a ell i a la possessió on va néixer.

D’entre les tasques pròpies dels càrrecs religiosos que Antoni M. 
Alcover exercí, hi havia la predicació, per això es conserven innombra-
bles sermons, la majoria dels quals són inèdits. Recentment han apa-
regut alguns estudis, com el de Pere Fullana i Nicolau Dols1, de gran 
valor per conèixer el vessant eclesiàstic d’Alcover i les seves homilies. 
Precisament, un dels sermons esmentats en aquesta obra és el que avui 
ens ocupa: el Sermó de Santa Agueda, Verge y Mártir.2

El Sermó de Santa Agueda, Verge y Mártir fou predicat per Antoni M. 
Alcover dia 5 de febrer, festivitat de Santa Àgueda, de l’any 1899 a la 
parròquia de Sencelles, tal com esmenta al seu dietari Quatre anys de 
Vicari General. 1898-19023 a través del qual ens fa saber que “l’església 
era plena”, per exemple. Així podem saber que foren nombrosos els 
feligresos que acudiren a escolar-lo. 

1 Vegeu FULLANA, Pere i DOLS, Nicolau (2013): Antoni Maria Alcover i la Seu de Mallorca. 
Palma, Publicacions Catedral de Mallorca.

2 Íbidem p. 185.
3 Vegeu la referencia a la prèdica sobre Santa Àgueda, dels dies 4 i 5 de febrer de 1899, 

a ALCOVER, Antoni M. (2003): Obres completes I. Quatre anys de Vicari General. 1898-
1902. Palma, Ed. Moll. p. 81.
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El Sermó comença amb unes paraules d’alegria i de benvinguda 
en lloança de Santa Àgueda   i, tot seguit, Alcover planteja un conjunt 
d’interrogacions retòriques del tipus “Que vos he de dir d’aquesta gran 
santa que vosaltres no sapigueu?” o “Que us he de dir jo avuy que sia 
digne de tal santa i de la fervent, de la coral devoció que li teniu?”. 
Aquestes interrogacions retòriques, posen damunt la taula el planteja-
ment bàsic que Alcover seguirà al llarg del Sermó. Ell sap que el poble 
de Sencelles coneix i estima la figura de Santa Àgueda, per tant, el que 
es proposa és, simplement, tornar a compartir la seva història i talment 
ho anuncia  a l’auditori: “he cregut, germans meus, que ja no podria 
fer cosa més avenguda que refermar avuy aquella costum piadosíssi-
ma, dientvos en mallorquí aquelles actes venerandes, ahont se conta y 
se pinta ab vives colors el martiri gloriosíssim de la vostra Patrona. Axò 
es lo que vaig a fer”. Observam, des del primer moment, que el discurs 
està dotat de l’estil alcoverià apassionat i fervent que caracteritza tant 
les seves prèdiques com els seus discursos.

A continuació, inicia el Sermó pròpiament dit i el situa en el lloc, 
Sicília, i en el moment històric corresponent: en temps de l’emperador 
Desi i de Quincià com a jutge de Sicília, tot referint-se a l’acta d’on ha 
extret la informació “Vid. Act. Sanct. Fer. I. Die V. S. I. n.5”. El detall de 
la referència a la procedència, el trobam sovint a les obres d’Alcover i 
mostra el seu gust per la història i la fidelitat que mantenia a les fonts 
científiques, la qual cosa demostra el rigor que l’acompanyava en el 
moment de fer determinades afirmacions sobre temes històrics.

Alcover opta per explicar els fets que acompanyaren el martiri de 
la Santa i, alhora, hi fa aparèixer les persones implicades que l’en-
voltaren en aquells moments com la matrona Afrodísia o el consular 
Quincià. L’estil del Sermó combina les reflexions del predicador amb 
la reproducció de la vida de la Santa. Per a aquesta segona, Alcover 
recorre a fragments dialogats, d’aquesta manera crea un efecte de ver-
semblança que fa compartir la història amb els fidels que l’escolten. 
Alcover recrea els pensaments i els sentiments de la santa que la fan 
mantenir-se fidel a les seves creences “com deya axò, plorava y prega-
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va y axí com aquell qui té set a la fiter del sol desitja el broll d’una font, 
axi Àgueda desitjava arribar a la corona del martiri y patir diversos 
suplicis pel nom de Cristo”. 

A més a més, al llarg del text, va intercalant expressions pròpies del 
llenguatge oral que donen frescor i agilitat al text, com “Y que fa ell?” 
o “Que fa Quintiá aleshores”. L’autor no plany els detalls quan explica 
els fets i ens aporta molta informació, així com també a l’hora d’expli-
car els horribles turments que patí la jove santa. Alcover ens presen-
ta Santa Àgueda com un model de santa i, alhora, com un model de 
dona. És una dona jove i valenta, de conviccions fermes, que fins i tot 
s’atreveix a envestir Quincià amb expressions que l’ofenen: “Donchs 
que la teva dona sia com la teva deva Venus, que tots saben que fonc 
una perduda y que tu sies com el teu Deu Jupiter qui fonc pitjor que 
Venus!” i no s’acovarda davant res sinó que li repeteix el mateix. 

Aquestes injúries formen part dels raonaments de la santa, que es 
presenta com una dona intel·ligent, el que ella vol aconseguir realment 
és convèncer Quincià perquè adopti el bon camí de la fe cristiana i, per 
això, el provoca i afegeix les reflexions posteriors. Tanmateix, un i altra 
estan convençuts de la seva pròpia veritat i l’entesa és impossible. La 
santa es referma en el que ella pensa  i ho explicita directament: “¿Jo? 
Tu t’has de penedir ell, ministre de Satanás, si’t vols escapar dels tur-
ments eterns” no hi valen els diversos intents de convèncer-la de rene-
gar de la fe de Crist. La seva actitud és positiva fins al darrer moment 
perquè la seva fe és molt gran i no té por de res “ella, tota xalesta y 
botant lo mateix que si anas a noces entra dins la presó. Comenantse a 
Deu tota gojosa pel combat que anava a emprendre”. Ella té clar, com 
Jesucrist, que no pot escapar dels patiments perquè són el seu camí 
cap a la glòria: “la meva ánima no pot entrar en el cel, si’ls teus bot-
xins no fan benes el meu cos”, per això, Alcover descriu, amb detall, 
els terribles turments que patí i els miracles que l’acompanyaren, com 
la recuperació del seu cos o la llum que l’envolta, en primer lloc, o el 
terratrèmol que es produeix, en el segon. Una vegada passats els tur-
ments, la santa pot lliurar l’ànima a Déu. Posteriorment, es refereix 
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als miracles de Santa Àgueda i Alcover encoratja els fidels a continuar 
amb la devoció a la santa que prové de generacions enrere.

Al llarg del sermó, Mossèn Alcover exposa el seu parer des d’un 
plantejament argumentatiu i defensa el que creu, sobretot, a partir 
de l’exemple de Santa Àgueda. Al mateix temps, Alcover planteja les 
seves reflexions amb un to solemne i culte, plenament adequat amb el 
nivell de formalitat que requereix la predicació i, sobretot, en una data 
especialment assenyalada.

La lectura del Sermó de Santa Agueda, Verge y Mártir ens pot resul-
tar curiosa des de la perspectiva d’avui per l’enfocament de les situa-
cions que s’expliquen i pels matisos que les envolten. Ens pot servir, 
però, per observar una vegada més, la versatilitat d’Alcover i la seva 
capacitat d’escriure sobre qualsevol tema. 

Aquest fet resulta especialment interessant si tenim present que 
Alcover acabava de complir  trenta-set anys4, només feia set mesos que 
havia estat anomenat vicari general i iniciava una etapa de grans can-
vis i de plenitud en la seva carrera eclesiàstica. Al mateix temps, estava 
en camí d’envestir un dels més grans projectes que mai cap llengua 
romànica ha tingut: l’Obra del Diccionari, en el qual tingué la immensa 
capacitat d’implicar tot el nostre poble a través de la representació de 
persones de cadascun dels pobles i ciutats que visità, a partir de l’any 
1901, per difondre la Lletra de convit o a la recerca de paraules o fle-
xions verbals. L’any 1899, Alcover ja havia publicat diversos volums de 
l’Aplec de Rondaies Mallorquines i havia recollit i promogut la publicació 
de glosades5; havia escrit un gran nombre d’articles a les principals 
revistes mallorquines del moment; i seguia amb la curolla lexicogràfica 
ben viva, que havia iniciat anys ençà presentant la Mostra de Diccionari 
Mallorquí6 al certamen de L’Ignorància, que guanyà l’any 1882.

4 Feia només tres dies, perquè havia nascut dia dos de febrer de 1862.
5 Vegeu ALCOVER, Antoni M. (2009): Vetlada de Glosadors. Estudi Introductori i edició a 

cura de M. Magdalena Gelabert i Miró. Manacor, Ajuntament de Manacor.
6 Vegeu ALCOVER, Antoni M. (2001): Mostra de diccionari Mallorquí. Edició a cura de M. 

Pilar Perea. Barcelona, UIB-Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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Mossèn Alcover era encara jove però ja havia demostrat que tenia 
una gran capacitat de feina i unes aptituds que el feien capaç d’aconse-
guir qualsevol comesa que es proposàs. Encara quedava molt de camí 
per recórrer i molts de sermons per predicar, entre els quals destacam 
el Sermó de la Conquista de Mallorca7, que ha estat reconegut com un 
dels millors que mai va escriure, i que predicà a la Seu un dia 31 de 
desembre de l’any 1904. Però les passes que feia eren sòlides i fermes 
i la seva vocació, tant en el camp de la fe com en el de l’estima cap a 
la llengua, era tan forta que es convertí en gairebé invencible i el féu 
capaç de projectes que havien estat titllats d’impossibles per un gran 
nombre de persones que l’envoltaven en el moment d’envestir-los. 

Encara avui, ens sembla que era gairebé impossible aconseguir 
arribar on ell es proposava però la realitat és que Antoni M. Alcover 
ens deixà un llegat ingent i riquíssim, un llegat d’estima cap als valors 
tradicionals i culturals, cap a la fe i cap a la defensa de la llengua cata-
lana, que encara ens admiren i que marquen també el nostre camí que, 
com han fet les generacions que ens han precedit, ens manté fidels al 
seu exemple per tal de projectar la immensa llum que ell ens deixà cap 
al futur.

7 Vegeu GELABERT, M. Magdalena (2008): Estudi del Sermó de la conquista de Mallorca 
d’Antoni M. Alcover. Manacor, Ajuntament de Manacor, Escorcolls, 1.
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ARM / AM / 57 / 75

Sermó de Santa Agueda,  
Verge y Mártir.

Lo quebar de testimoniis tuis in conspectu regnum,  
et non confundebar  

Ps. 118

“Alegramnos tots en el Senyor celebrant aquesta festa1 de la bena-
venturada Agueda Verge y Martir, de la passió de la qual s’alegran els 
angels y n’alaben el Fill de Deu”. Ab aquestes paraules, germans meus, 
comensa la missa de la festa que dedica2 avuy aquest poble en honor 
de la seva Patrona, la gran heroina de Cristo, gloria altissima de la pri-
mitiva Iglesia, la ínclita Verge3 Martir Sta. Agueda.

¿Que vos he de dir d’aquesta gran santa que vosaltres no sapigueu? 
¿que us he de dir que no us hajan dit tants de predicadors eloquen-
tissims com vos han cantades les seves glories desde aquesta sagrada 
Catedra? ¿que us he de dir d’aquesta gloriosissima Agueda a ne qui 
dedicá un de sos himnes més inspirats aquell gran papa del sigle IV S. 
Dámas, y li compongué un admirable prefaci per la seva missa aquell 

1 Ratllat: consagrada
2 Ratllat: celebra
3 Ratllat: Martir
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altre4 sant5 Pare del mateix sigle6 S. Ambròs, y en feu menció honro-
sissima el sol de la Iglesia S. Agustí, y li consagrá dos himnes preciosos 
el més il·lustre dels Pares espanyols S. Isidor de Sevilla, y se lletgiren 
llarg temps les seves actes en les iglesies cristianes7 d’orient y d’occi-
dent, essent el seu nom celebrat, venerat y invocat dins tot lo mon cris-
tiá? ¿Que us he de dir jo avuy que sia digne de tal santa y de la fervent, 
de la coral devoció que li teniu?

Les actes llatines del seu martiri, escrites lo més segur d’un que’l 
presenciá y per consiguent de mitjan sigle III, se lletgien, com vos he 
dit, dins les iglesies8 els dies de festa en aquella edat heroica del cris-
tianisme. Per lo qual he cregut, germans meus, que ja no podria fer 
cosa més avenguda que refermar avuy aquella costum piadosissima9, 
dientvos en mallorqui aquelles actes venerandes, ahont se conta y se 
pinta ab vives colors el martiri gloriosissim de la vostra Patrona. Axò es 
lo que vaig a fer si m’assistexen els aussilis de la divina gracia; los quals 
esper que m’aydaren a implorar, posant per intercessora Maria Verge, 
saludantla ab les paraules del angel.

Ave Maria…

[nota al peu: Vid. Acta Sanct. Februar. Die V]

La passió o martiri de Sta. Agueda, germans meus, va esser a Sici-
lia, d’ont era natural, a la ciutat de Catania, en temps del emperador 
Deci, l’any III del seu consulat (y 251 de l’era cristiana, Vid. Act. Sanct. 
Febr. I. Die V. S.I n.5), die 5 de febrer, tal die com avuy. Quintiá, con-
sular o jutge de Sicilia sentint parlar molt de la gran fama de santedat 
de la fadrineta Agueda, venint ella de nissaga nobilissima, d’una de 

4 Ratllat: S. Ambròs
5 Ratllat: gran
6 Ratllet: de l’Iglesia
7 Ratllet: reunions dels cristians
8 Ratllat: Estant reunits els feels
9 Ratllat: veneranda
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las familias principals y ell de baxa má ferm10, la posa presa11 per que 
el seu nom s’extengués per tot lo mon y se ves qui era ell que captu-
rava gent tan grossa. Per altre part12 Agueda era hermosissima y ell 
n’estava etsisat, era riquissima y ell cercava arribar a les seues rique-
ses; com idolatra y sirvent del dimoni no podia sentir anomar el Bon 
Jesús. Y que fa ell? Per sortirne en la seva, posa Agueda en mans d’una 
matrona, anomenada Afrodisia, que tenia nou filles, totes tan dolen-
tes13 com sa mare, que ho era ferm14 perque dins trenta dies vessen 
si a forse d’afalagadures y promeses o amenasses la tombarian15 y li 
farian dexar el bon camí que duya. Tot va esser de bades, lo que feren 
y digueren16 aquelles nou dolentes17: Agueda sempre los va dir18: –El 
meu enteniment està ben fort, ben fundat en Cristo: les vostres parau-
les son vent les vostres promeses barrumbades19, les vostres amenas-
ses rius que, valdement envesten els fonaments de la meva casa, no 
la tomaran: está demunt una pedra forta. com deya axò, plorava y 
pregava20 y axí com aquell qui té set a la fiter del sol desitja el broll 
d’una font, axi Agueda desitjava arribar a la corona del martiri y patir 
diversos suplicis pel nom de Cristo.

Veent Afrodisia que no hi havia res que fer ab ella, se’n va á Quintiá 
y li diu: Més facil ablanir21 les penyes y donar a nel22 ferro la mollor 
del plom que decantar de Cristo l’enteniment d’aquesta atlota. Jo y les 

10  Ratllat: pensa qui pensa com la se faria seva, l’agafa y la posa dins la presó, esperant que
11  Ratllat: l’agafa y la posa dins
12  Ratllat: el seu nom correria per tot lo mon com sabrien que ell que venia de gent baxa 

ferm com veurien que manejava aixi com volia la gent grossa
13  Ratllat: Perdudes y 
14  Ratllat: de tot
15  Sobrescrit: arribarien a torse
16  Ratllat: Agueda sempre responia
17  Ratllat: males fembres / polissones
18  Ratllat: va respondre
19  Ratllat: no son més que una mica de vent, un ruxats
20  Ratllat: feya oració
21  Ratllat: amollar
22  Ratllet: fer tornar el
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meves filles no hem parat una darrera l’altre, die y nit, fent tot quant 
hem sabut per durla a bon port. Li he mostrades perles, les joyes millors 
que he sabudes23, vestits plens d’or; li he promeses cases y possesions 
de devora la ciutat, arreus preciosos, molta24 de gent jove y granada: 
y de tot axò n’ha fet tant de cas com de la pols que trepitja ab sos peus: 
tot axò ho té per no res. Cremat Quintiá, com sent tal manifest, la fa 
compareixer devant ell, assegut a la25 sala del tribunal, y li demana: 
–De quina gent vens? –De gent noble com ho demostran tots els meus 
parents, respón ella, y ell repren: –Donchs si ets de bona casa y noble 
¿per que ab les teves costums te demostras esclava? –Perque diu ella 
som esclava de Cristo, m’hi demostr. –Pero ¿per que dius qu’ets escla-
va, esclama el jutge, si ets de bona casa y noble? –Es que la esclavitut 
de Cristo, diu ella, es la major noblesa. –¿Com es axò? Diu ell. ¿Vol 
dir no hi ha noblesa per nosaltres que despreciam el servici de Cristo 
y servem els nostros deus? –La vostra noblesa, respón S. Agueda, es 
arribada a tal cativeri26, que no sols sou esclaus del pecat, sino qu’es-
tau subjectes a pedres i bagalots. –Mira! Diu Quintiá, totes aquestes 
blasfemies que dius te sortiran cares! No res, abans del turments27, 
digasme per que desprecies els temples dels nostros deus? –No digas 
deus, sino dimonis, respón ella. Son dimonis aquests que feys les seves 
figures d’eram y los dorau les seves cares de guix. A les hores Quintiá 
digué: –Pren per hont vulles y tu matex tria: o una partida de penes y 
turments com a toca entre malfactors, o com a sabia y noble, segons el 
teu estament reclama, sacrifica a n’els nostros deus omnipotents, qui 
son els vertaders deus, y respón S. Agueda28: –Donchs que la teva dona 

23  Ratllat: [il·legible] joyes vestits millors que he sabuts
24  Ratllat: families
25  Ratllat: dins la
26  Ratllat: esclavitud
27  Ratllat: abans de que tot
28  Ratllat: No t’he dit, respon la santa, que no digas els nostros deus
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sia com la teva29 deva Venus, que tots saben que fonch30 una perdu-
da y que tu sies com el teu Deu Júpiter qui fonch pitjor que Venus31! 
Aquí el jutge, tot enrabiat, feu pegar un esplet de galtades a la nostra 
santa. –Axi te mostrarán, diu ell, de riuret d’un jutge. –Tu dius, respon 
ella, que aquests deus teus son els vertaders: donchs ¡la teva dona sia 
com Venus y tu com Jupiter, per que axi pogueu esser contats entre’ls 
deus com ells! –Està vist, diu Quintiá, que tu lo que vols son turments 
y que ab les teves paraules no cercas més que cremarme. –M’en admir 
molt, diu ella, que un homo com tu arrib a tanta loqueria, que tengas 
per32 deus uns tals que no33 vulles que la teva dona sia com ells y que 
prengas per injuria si’t diuen que fasses lo qu’ells feyen. Si ells son deus 
de ver, jo t’he desitjat un be, desitjant-te34 una vida com la seva. Ara, si 
estas empagait d’anar ab ells vens35 a les meves. Confessa, donchs, que 
son tan dolents y tan enfangats36, que per maleir qualcú no hi ha res 
millor que dirli: Mal sies com ells! –Ahont me vens ara tu ab tanta paso-
la, diu Quintia fora de sí. ¡O sacrificas a n’els nostros deus o preparet 
per morir de mala mort37. Sta. Agueda respòn: si me promets animals 
ferosos, en sentir el nom de Cristo tornan ximples; si me donas foch, 
els angels m’enviaran38 una roada del cel; si assots y llagues39, tench 
dins mi l’Esperit Sant y ab ell me rich de tots els teus turments. Aquí el 
jutge, remenant el cap de rabia, la fa tancar dins una presó feresta aont 
no entrava may claror de sol ni lluna, y li va dir: –Pensey be, y penedit 
si’t vols escapar dels turments que t’esperen. Ella per tota resposta li 

29  Ratllat: Venus
30  Ratllat: va esser
31  Ratllat: aquesta
32  Ratllat: no vullas
33  Ratllat: mes persones que
34  Ratllat: dient-te que la
35  Ratllat: de seguir les seves pet-
36  Ratllat: enllotats
37  Ratllat: o ab una mala fi de suplicis te fas difunta
38  Ratllat: angels del cel caure
39  Ratllat: que apagaran / nafres
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digué: –¿Jo? Tu t’has de penedir ell, ministre de Satanás, si’t vols esca-
par dels turments eterns. Quintiá la feu dur depressa dins la presó per 
no sentirla pus: ara ella, tota xalesta y botant lo mateix que si anas a 
noces entra dins la presó, comenantse a Deu tota gojosa pel combat 
que anava a emprendre40. Lo endemá, germans meus, aquell mal jutge 
la fa comparexer, y li diu: –A veure que has pensat respecte de la teva 
salvació. – La meva salvació, respón ella tota rabenta, es Cristo. –Pero 
¿per que has de ser tan caparruda?, diu ell. Renega de Cristo y adora 
els nostros deus, y no tires a perdre41 la teva jovintut tan preciosa42! 
Però ella respòn: –Ets tu qu’has de renegar dels teus deus qui son 
pedres o trossos de fust, y adora el Deu qui t’ha criat, que si’l despre-
cies, patirás les penes més fortes que’t pugas imaginar y farás flamada 
eternament. Ales hores Quintiá, tot cremat, ja no li va respondre, sino 
que la feu penjar a un cavall de fust atracantli a la pell planxas de ferro 
flametjant43, y antorxes de vent enceses, y ab ungles44 de cer li obrin 
la pell y li solquetjan la carn viva. Mentres tant el mal jutge li deya: – Y 
encara no mudaras45 les teves intencions? –Bona estich46 per mudar, 
deya ella, si pas tant de pler en aquestes penes, com un que li diven 
una bona noticia, com un qui veu una cosa que fa estona que desitjava 
veure, com un que troba una partida de tresors: axi pas gust jo en mitx 
d’aquestes47 penes temporals. El blat no’l poden dur a n’el graner si no 
li llevan a forsa de potades y cops la palla, el capell y les arestes que 
l’amagan48: tampoch la meva ánima no pot entrar en el cel, si’ls teus 
botxins no fan benes el meu cos. Com Quintiá la sent, flamatjant49 de 

40  Ratllat: ahont anava a entrar
41  Ratllat: mira per
42  Ratllat: que no fasses mala fi
43  Ratllat: vermelles
44  Ratllat: punxes
45  Ratllat: abandonarás
46  Ratllat: No, deya ella
47  Ratllat: pas tant de gust com un d’aquests
48  Ratllat: a forsa de potades la volva, el capell i les arestes que l’incloven
49  Ratllat: fent flamada



37

Mossèn Antoni Mª Alcover

rabia, li fa donar turment a n’els pits y llavò los hi fa tallar de la manera 
més bárbara y feresta, y la fa tancar de bell nou dins la presó, prohi-
bint que hi entrás cap metja a curarla y que ningú li dugués menjar 
ni beure. Tancada ella allá dins devers mitja nit veu entrar un vell ab 
un atlolet devant devant que li feya llum50. Duya diferents medicines: 
la escomet y s’ofereix a posarleshi51; pero ella respòn: –May m’han 
posada cap medicina carnal ni vull que me’n posen; ab tot y axò vos 
agraesch la vostra bona voluntat. –Y per que no vols que’t cur? Diu el 
vell. –Perque el meu Salvador, diu ella, es Cristo Jesus, qui de parau-
la tot52 ho cura; ell si vol ja me curará. Llavó aquell vell, fent la mitja 
rialla53, diu: Donchs mira54, es Ell que m’envia: jo som Apóstol seu, y 
sapies que en lo seu nom t’has de salvar55. Y dient aquestes paraules 
aquell vell va descomparexer. Aleshores posantse en oració S. Agueda 
digué: –Gracies vos don, senyor meu Jesucrist, que vos recordau de mi 
y m’enviau el vostro Apòstol, qui m’ha confortada y alegrada.

Encara no havia acabades aquestes paraules quant se mira y se tem 
que totes les llagues56, taques y ferides havien desaparescut y que tor-
nava tenir tot el seu cos com abans de ferli cap ball y de darli turment57. 
Y heu de creure y pensar que hi havia dins aquella presó una claredat 
tal, que com que fos de die, de manera que’ls qui guardavan les portes, 
no sabent que podia esser allò, fogiren més que depressa y dexaren la 
presó uberta. Els altres que tambe estavan tancats li deyen que fogis; 
però ella deya: –Hi aniré ben alerta a perdre la meva corona y a fer mal 
a n’aquests guardes qui son fuyts. Ab la gracia del meu senyor Jesucrist 
perseveraré confessant aquell qui m’ha salvada y consolada.

50  Ratllat: ab una antorxa
51  Ratllat: curarla
52  Ratllat: ab una paraula
53  Ratllat: un somriure que
54  Ratllat: has de sabre que
55  Ratllat: seras curada
56  Ratllat: llagades
57  Ratllat: els pits coma si may los hi haguessin tallat ni malmenats
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Al cap de quatre dies Quintiá la fa comparexer y li diu: Fins quant 
has de esser rebel·la58 a n’els decrets dels nostres Princeps invictes. 
Sacrifica a n’els deus, o si no, sapias que serán aborronadors els tur-
ments que’t faré passar. –Totes les teves paraules, diu Agueda, son 
fatues, vanes y iniques; els teus manaments soyen l’ayre y tot, quant y 
més els qui los observan.. Com ets tan miserable, sense gens de sentit, 
sensa gens d’enteniment. ¿Qui ha vist may implorar auxili d’una pedra 
y no del Deu supremo y vertader, y que se’s dignat curarme de totes 
les llagues, talls y ferides que me feres. –Y ¿qui es que te ha curada? 
Demana Quintiá, y ella respòn: –Crist, Fill de Déu. –Altre volta m’has 
de venir a retreure Cristo, diu ell. –Jo, diu ella, confés Cristo de boca y 
de cor no m’atur d’invocarlo. –Ara ho veurem, respon ell, si Cristo de 
curará! Aleshores fa tapar de brases de foch el trispol y tirarhi59 una 
partida de tests plens de puntes60. La fa despullar y li fan redolar per 
damunt aquell foch. ¡Figurauvos quin suplici mes horrible! Cop en 
sech ve un terratremol: cau un tros de paret demunt un conceller y un 
amich del jutje, qu’eran causa de tot allò, y tota la ciutat se’n du61 una 
mala satsada. La gent compareix a n’el tribunal movent avalot perque 
turmentant d’una manera tan62 impia aquella joveneta, tothom estava 
en perill de mort. Y ¿Que fa Quintiá aleshores? Tot retgirat d’aquell 
terratremol y de l’avalot qui l’envestia, fa tancar de bell nou la nostra 
santa dins la presó, y ell fuig, dexant en banda el poble alsurat. Sta. 
Agueda, com arriba dins la preso, extén els brassos y diu: –Senyor, qui 
meu criada y m’heu guardada des que som en el mon y heu fet que 
en la meva jovintut fos tan valenta, qui m’heu decantat el cor de les 
coses d’aquesta vida, y m’heu conservada neta y pura, qui m’heu fet 
vencer els turments dels botxins, el ferro, el foch, les cadenes, que en 
mitx dels turments m’heu donada la virtut de la paciencia; vos demán 

58  Ratllat: fer flamada contra
59  Ratllat: Escampar per terra
60  Ratllat: Y devall els tests tot eren brases
61  Ratllat: conmou
62  Ratllat: contra els turments que feyen passar a la
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qu’accepteu ara el meu esperit, perque ja es hora de que me fasseu 
sortir d’aquest mon y atenyer la vostra Misericordia. Y dient aquestes 
paraules germans meus, doná a Deu la seva animeta pura com els 
angels, clara com els cherubins, ardent com els serafins, tota gloriosa, 
tota triumfant ab un vol se tirá dins el cel y el Bon Jesus la va rebre 
dins els seus brassos divinals, y la va asseure demunt un trono altissim 
de la Gloria y alla regna y reynará eternament, escoltant y atenent les 
pregaries y oracions dels seus devots y conseguint gracies y dons sens 
nombre a tots aquells qui a ella s’encomanan.

¿Qui es capas de contar, germans meus, els miracles que ha fets 
Sta. Agueda densà que se’n pujà a los cels, avuy fa 1648 anys? ¿Qui es 
capás de sebre totes les gracies y beneficis que ha fets ploure demunt 
aquest poble de Sanselles des que la prenguéreu per patrona? ¿Qui no 
sab que el motiu de prenderlahi fonch una gran saó que vos conseguí 
tal die com avuy un any molt sech, que tothom se creya no cullir res, y 
ab aquella saó encara hi hagué una anyada orbe?

Continuau germans meus, essent devotíssims de la vostra Patro-
na; acudiu a ella en totes les vostres necessitats y perills y soscayres 
d’aquesta vida; per inclinarla més y més y obligarla63 fort a que vos 
escolt y vos alcans lo que li demaneu, procurau ab totes les vostres for-
ses imitar les seves virtuts, l’amor encesa que tenia a n’el Bon Jesús, 
que per res del mon no’l volia ofendre ni apartarse gens gens de la seva 
lley fins a n’el punt de donar la vida per ell. Siem tots, germans meus, 
martirs de Cristo com Sta. Agueda. Martir vol dir testimoni: donem 
tots ab la nostra vida testimoni de que Cristo es Deu y de que la Relli-
gió cristiana es la verdadera; procurem que la nostra vida no desacre-
dit la nostra fe ni fassa blasfemar el nom de Deu, antes be ab la nostra 
vida demostrem que som els vertaders adoradors de Deu y glorifiquem 
el seu Sant Nom. Imitau les virtuts de Sta. Agueda y siau devots seus 
axi com ho feren tantes generacions64 d’antepassats vostros, axi com 

63  Ratllat: procurau ab totes les vostres forses
64  Ratllat: els vostros pares
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ho feren els vostros pares y vos ne mostraren a vosaltres. Siau devots 
y imitadors de Sta. Agueda axi com ho foren tan d’homos il·lustres 
qu’heu tenguts axi com ho era65 aquella famosa, aquella benemérita 
Mare Superiora qui fundá la casa de monjes que teniu y que tant vos 
honra, aquella dona privilegiada qui vos dexá tan bon exemples y 
bones recordanses y qu’es segur que no s’atura allà hont es de inter-
cedir y de pregar per aquest poble de Sanselles y per tots els seus fills.

¡O Rey y Senyor de cels y terra y de les nostres animes Cristo Jesús, 
venos-t aquí postrats a la vostra presencia en aquest die gran de la 
festa de la vostra gloriosissima esposa y martir Sta. Agueda. Per el seu 
gloriosissim martiri, per els grans merits que alcansá morint per vos, 
ateneu a les pregaries de tot aquest poble; derramau demunt ell les 
gracies que més necessitam, espirituals y temporals, y d’una manera 
particular demunt el R. sr. Rector y demés clero d’aquesta parroquia, 
demunt el Magnifich Ajuntament d’aquesta vila, demunt els obrers de 
la vostra capella, demunt tots els qui son venguts a honrar en la festa 
de la vostra esposa y martir de gloriosissima Sta. Agueda; y alcansau-
mos a tots la gracia d’imitar sempre66 les seves virtuts y de no dexar 
may el cami de la vostra lley santissima, fins a veurenos tots plegats 
a l’eterna Gloria: que a tots desitx in nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. Amen.

a

65  Ratllat: per les seves virtuts y honradesa
66 Ratllat: de que despres d’haver imitades
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Mossèn Antoni Maria Alcover, vicari general de Mallorca,  
predicador del sermó de Santa Àgueda, l’any 1899.
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Fotografia de la primera pàgina del manuscrit del sermó de Santa Àgueda.
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Fotografia d’època de la imatge procesional de Santa Àgueda  
que va donar el seu obrer Sebastià Molinas.
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Sebastià Molinas i Amengual, obrer de Santa Àgueda quan Mossèn Alcover feu el sermó  
de Santa Àgueda i amb qui va sorgir una relació d’amistat i col·laboració.



Aquest llibret s’acabà d’imprimir 
el dia dia 5 de febrer,  

festa de Santa Àgueda,  
patrona de la vila de Sencelles.

LAUS DEO




