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Presentació

 Benvolguts amics, teniu a les vostres mans el llibre que recull les co-
municacions fetes a les II jornades d’estudis locals de Sencelles, dutes a 
terme els dies  29 i 30 de novembre de 2019.  En aquella ocasió les jornades 
s’organitzaren en reconeixement de la figura  de Don Bartomeu Oliver i 
Amengual, de ca’s Capità, o es capellà Bisbe (com l’anomenaven alguns 
dels seus coetanis) en el 25 aniversari de la seva mort i de la que va ser la 
seva darrera gran contribució a la cultura del nostre poble la creació de la 
Fundació que duu el seu nom.

 No ens ha de venir de nou aquest reconeixement a la seva figura, equi-
parable a la nostra escala a un d’aquells homenots d’en Pla. Don Bartomeu 
dedicà bona part de la seva vida (i dels seus recursos) a donar impuls a tot 
un seguit d’iniciatives culturals dins el desert cultural que fou la posguerra i 
el franquisme. Està fora de tot dubte que ell si ho pogués contemplar estaria 
molt orgullós d’aquestes jornades i de la contribució que la seva Fundació 
hi fa.

 Si teniu el gust de llegir les ponències n’hi trobareu de la temàtica més 
variada, d’autors molt diversos, però sobretot hi trobareu una cosa que les 
unifica, l’estima per la nostra història, la nostra cultura, la nostra realitat 
més propera, el nostre poble. Estima que indubtablement comparteixen 
tots i cadascun dels membres del Comité Organitzador amb la feinada que 
comporta coordinar les jornades. Des de l’Ajuntament volem fer arribar 
a cadascun dels membres d’aquest comité el nostre agraïment més cor-
dial i el nostre reconeixement, amb la seguretat de que, com a impulsors 
d’aquestes Jornades, són dignes continuadors de la tasca de recuperació 
cultural iniciada i duta a terme per Don Bartomeu. La seva feina és el millor 
dels homenatges que se li podrien retre.

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





LAUDATIO

MOSSÈN BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL, PVRE.

Jordi Llabrés i Sans, cronista oficial de Sencelles
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LAUDATIO
MOSSÈN BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL, PVRE.

 Els 29 i 30 de novembre de 2019, vam celebrar a Sencelles per segona 
vegada les Jornades d’Estudis Locals. L’excel·lent experiència recollida 
amb l’organització de les primeres Jornades d’Estudis Locals de Sencelles 
(desembre de 2017), animà al comitè organitzador a engegar-les. Foren dos 
dies en què, una vegada més, s’alçaren a important nivell la nostra cultura 
i les ànsies de coneixement d’un bon nombre de persones. Can Garau, re-
jovenit casal senceller tothora amb les portes obertes per acollir iniciatives 
que ens enriqueixin culturalment i socialment, va acollir a un nodrit esplet 
d’investigadors que ens aportaren amb generositat desmesurada, els seus 
treballs i les seves conclusions. La ponència inaugural, a càrrec del Doctor 
Pere Fullana i Puigserver, i cada una de les comunicacions que s’hi presen-
taren, són una excel·lent aportació al nostre corpus cultural i també ho serà, 
a partir d’ara, per al fons bibliogràfic senceller.

 Aquesta vegada, el comitè organitzador, juntament amb l’àrea de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Sencelles i la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i 
Amengual, va venir a bé dedicar les jornades al “Capellà de Cas Capità”, 
havent-se complit aleshores els primers vint-i-cinc anys de la seva mort 
(1993) i els de la creació de la fundació que porta el seu nom. El retrat del 
mossèn fou col·locat en un lloc preferencial de la sala d’actes. Tot i que la 
temàtica dels treballs que es podien presentar era lliure, no foren poques les 
comunicacions que incorporaren referències a aquesta personalitat. Amb 
tot, Rafel Mas i Tous i el Dr. Fullana a les seves aportacions reflexionaren 
sobre l’època de formació de Don Bartomeu al Seminari de Mallorca i la 
posterior etapa de la seva vida que va dedicar a la docència.

 Durant els dos dies es presentaren molts altres treballs de temàtica ben 
variada, però sense desmarcar-se de l’àmbit històric, cultural, sociològic, 
esportiu o artístic de Sencelles: “Laiar al segle XVII: els casos de Can 
Raió i Can Castell” (T. Vibot), “Vers la interpretació del Pou de Judí en el 
centre de Mallorca” (J. Amengual), “Curiositats en els llibres sacramentals 
de Sencelles” (M. Vich), “El límit sud-oriental del districte de Canarro-
sa” (A. Ramis i A. Ginard), “Les Franciscanes Filles de la Misericòrdia 
a Biniali. El convent, la comunitat i l’escola” (A. Ferragut), “Catàleg del 
patrimoni heràldic de Sencelles” (J. Llabrés), “El calendari de festes de cap 
a cap d’any. Les festes de Sencelles” (F. Munar), “L’obra escultòrica de 
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Miquel Vadell i Pastor a l’església parroquial de Sencelles” (A. Veny), “La 
col·lecció de bacinetes de les esglésies del terme municipal de Sencelles” 
(M. À. Moncada), “El municipi de Sencelles als almanacs comercials de 
finals del segle XIX i principis del XX: l’anuari Riera i l’anuari Bailly” (J. 
B. Florit), “La col·lecció d’exvots del Convent de la Caritat de Sencelles” 
(J. Llabrés), “El patrimoni Lingüístic de Sencelles al Diccionari català-va-
lencià-balear. Estudi, classificació i posada en valor” (C. Sànchez), “Apro-
ximació al músic senceller mossèn Rafel Llabrés (1831-1899)” (J. Ciria), 
“La introducció del futbol a Sencelles 1940-1960: els camps de Son Saletes 
i el de s’Òliba” (J. M. Chacón), i “Pràctiques rituals a la cova del Camp del 
Bisbe. Aportacions als coneixements de les comunitats balears del navifor-
me” (B. Palomar, L. Valenzuela, N. Escanilla).

 Altres dos plats forts de les jornades foren la visita al jaciment arqueolò-
gic de la Cova del Camp del Bisbe, propietat de la Fundació Mossèn Barto-
meu Oliver, dirigida per l’equip d’arqueòlegs de Sencelles i la comunicació 
“L’arxiu personal de mossèn Bartomeu Oliver i Amengual, dipositat a l’Ar-
xiu Municipal de Sencelles” a càrrec d’Aina Mora Vives. Cal apuntar que 
amb motiu del 25è aniversari de la Fundació, el seu patronat va decidir fer 
aquest dipòsit per tal de facilitar als investigadors la consulta d’aquest ric i 
molt interessant fons documental.

 Mossèn Bartomeu va néixer a Sencelles el 24 d’agost de 1903. Era el 
primer fill de Miquel Oliver de cas Capità i de Margalida Amengual, de 
Son Bisbe. Eren de posició humil i pagesa, dedicada a conrar unes poques 
quarterades pròpies a fora vila, però ben lligada a la vida social del poble.
 
 Durant l’estiu de 1916, acabats de complir els tretze anys, enllestia els 
preparatius per ingressar al Seminari Conciliar de Sant Pere de Mallorca. 
L’experiència en aquella institució fou sòlida i aplicada, com demostren els 
resultats de les seves notes. Durant els anys d’estudi es pogué enriquir del 
mestratge d’alguns dels professors i superiors més il·lustres que ha tingut 
el Seminari, entre els quals mossèn Bartomeu Pasqual i Marroig, que n’era 
rector i després fou bisbe de Menorca; mossèn Antoni Maria Alcover, que 
impartia llengua mallorquina; mossèn Nadal Garau Estrany, de dret canò-
nic; mossèn Antoni Sancho Nebot, d’oratòria sagrada; mossèn Francesc 
Esteve Blanes, d’història de l’església i arqueologia sagrada; mossèn Bar-
tomeu Nigorra Barceló, de música sagrada; mossèn Emili Sagristà, d’astro-
nomia; mossèn Nicolau Sagesse, de filosofia i teologia dogmàtica… Veiem 
en el seu certificat de qualificacions que de les vint-i-nou matèries que estu-



17 

dià, n’aprovà amb la màxima nota, meritissimus, catorze. Va obtenir també 
deu benemeritus, cinc meritus i un approbatus. Destacà sobretot en arit-
mètica, catecisme, geometria, història d’Espanya, àlgebra, trigonometria, 
retòrica i poètica, dialèctica, física i nocions d’ontologia, llengua grega, 
història de Mallorca, antropologia, química, cosmologia i teodicea, crite-
riologia i ontologia, filosofia moral, història natural i agricultura, història 
eclesiàstica i arqueologia sagrada, teologia dogmàtica, sociologia, litúrgia 
sagrada, Sagrada Escriptura i institucions canòniques.

 Un sector prou important de professors del Seminari s’adonà que el semi-
narista Oliver era un individu que apuntava ben amunt i l’animà a estudiar 
la carrera de mestre d’escola mentre feia la de capellà. Una vegada obtingut 
el títol de Magisteri, alguns professors pretengueren enviar-lo a Lovaina, 
la ciutat universitària per excel·lència de Flandes, per especialitzar-se en 
psicologia experimental, però uns problemes de salut li van impedir dur 
a terme aquell ambiciós projecte. La culminació d’aquella brillant carrera 
eclesiàstica fou l’ordenació sacerdotal, que rebé el 2 de juny de 1928.
A partir del 28 de febrer de 1930, exercí de vicari de la parròquia de Sen-
celles i aquell mateix any feu oposicions al Magisteri. Un cop guanyades, 
exercí de mestre al poblet de Villatomil (Burgos) (1930-1932) i després 
destinat a Algaida (1932-1942). Els darrers anys de docència els va passar 
a l’escola pública de Sencelles.

 Aquella manera d’expressar-se que tenia mossèn Bartomeu damunt la 
trona, però, li va ocasionar algun disgust. És ben conegut el problema que 
tingué arran d’un sermó predicat l’any 1937, en plena Guerra Civil Es-
panyola. Aquell any els falangistes de Sencelles volgueren organitzar un 
septenari quaresmal de preparació per a la festa de Pasqua i convidaren 
set capellans del poble per fer els sermons. També mossèn Bartomeu, que 
en quedà sorprès perquè, tot i no ser gens progressista, la seva «actitud 
[ja] era prou coneguda». Quan pujà a damunt la trona va predicar sobre el 
manament de la Llei de Déu que exhorta a no matar i s’atreví a denunciar 
les matances indiscriminades de molts de republicans, als que va tractar de 
fills d’un mateix Pare i germans nostres. Els que duien la doma al poble el 
denunciaren i el varen processar.

 Entre els anys 1930 i 1940, en què succeí tot el que hem relatat en el 
capítol anterior, mossèn Bartomeu Oliver es va entregar de ple a la causa 
de donar a conèixer la figura de sor Francinaina, que ell sempre va estimar 
i enaltir. Aquesta tasca es va centrar en l’estudi, la investigació i la divulga-
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ció. Tres són els documents principals que va dedicar-li i que ens va deixar 
escrits. El primer de tots és el discurs biogràfic que feu per encàrrec de 
l’Ajuntament de Sencelles amb motiu de la celebració del 75è aniversari de 
la mort de sor Francinaina i la seva declaració com a filla il·lustre del poble. 
L’altre document i, sens dubte, el més conegut de tots tres, és la biogra-
fia Sor Francina Aina dels Dolors (La Tia Xiroia de Sencelles), publicada 
per primera vegada en un llibret l’any 1933. El tercer escrit són els textos 
dels diàlegs de l’obra de teatre Mare d’un poble, estrenada el 27 de febrer 
de 1940 al saló de la Congregació Mariana de Sencelles (can Garrover). 
Aquesta representació s’ambienta en els darrers anys de vida de la Beata 
Francinaina, quan ja havia fundat el convent, culminació de tota la seva 
tasca dedicada a atreure a tothom cap a Déu a través de les obres de caritat.

 Mossèn Bartomeu Oliver, que sempre es va declarar «senceller fins al 
moll dels ossos», visqué enamorat de les nostres tradicions i de tota la cul-
tura sencellera. Els periodistes que s’acostaven fins a Sencelles per fer re-
portatges sobre el nostre poble no es resistien de passar per cas Capità i fer 
una conversa amb l’amfitrió de la casa. A tall d’exemple, transcrivim part 
d’un article de Francesc Gost publicat el mes de març de 1986 a la revista 
Sovint: “En Sancellas la autoridad histórica se llama Bartomeu Oliver. San-
celler de nacimiento y sacerdote por vocación, este hombre entrañable que 
está a punto de cumplir 83 años habla al viajero con la placidez de los sabi-
os antiguos y la bondad que proporciona una vida al servicio de los demás. 
Con su inseparable vestimenta preconciliar, el Padre Oliver desgrana para 
el curioso forastero la historia de un pueblo que mantuvo en el pasado el 
protagonismo que le niega el futuro. Y habla de restos arqueológicos que 
remontan los orígenes de su villa a las culturas talaióticas que se asentaron 
en Mallorca en los albores de la Historia. Habla también…”

 Als anys setanta, mossèn Bartomeu, ja retirat dels afers docents, havia 
establert una xarxa d’amistat amb un grup considerable d’investigadors de 
Mallorca i també del Principat als quals tenia encomanat que li fessin ar-
ribar a Sencelles còpia de qualsevol document històric que fes referència 
al nostre poble. Tot aquell material acumulat li serví com a sòlida base per 
demostrar, un cop superat el franquisme, que la grafia correcta del nostre 
poble era Sencelles i que calia apartar-ne d’altres que no ens eren pròpies i 
que ens havien imposat a partir del Decret de Nova Planta (Sancellas, San-
celles, Sansellas, etc.). Aquesta fou una de les altres empreses benemèrites 
que hom ha d’atribuir a mossèn Oliver.
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 Cap al final de la dècada dels anys vuitanta, mossèn Bartomeu entrà dins 
el natural declivi de la vida. Es dedicà a l’estudi personal, a transmetre oral-
ment tots els seus coneixements i a compartir estones agradables amb les 
amistats que durant anys i més anys de dedicació a la cultura i, per què no 
dir-ho, a la direcció espiritual, va anar congriant. Tothom recorda d’ell que 
fou un prevere senzill, humà, intel·ligent, d’agradable conversa, clar com 
l’aigua, fidel als seus principis, servicial i desprès. La seva darrera actuació 
a favor de la cultura de Sencelles fou el patrocini dels Goigs a Santa Àgue-
da, patrona de Sencelles, que havia enllestit el canonge de la Seu, mossèn 
Pere J. Llabrés, i que va publicar la parròquia el mes de febrer de 1992.
Finí el seu curs en aquesta vida mortal el dia de Sant Josep de 1993, després 
d’una curta malaltia i a 89 anys complits.

 La Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual va ser constituïda 
el 15 de maig de 1994 amb la finalitat de dur a terme la voluntat de Don 
Bartomeu. Amb la intenció de perpetuar-la, així com la seva memòria, s’es-
tructurà en uns eixos molt concrets:

· Fomentar el coneixement, l’estudi i l’ús de la llengua catalana.
· Promoure la cultura del nostre poble.
· Crear un fons de cultura popular de Sencelles.
· Ajudar a conservar i restaurar l’art religiós de la parròquia de Sant Pere 

de Sencelles.

 Per assolir aquests objectius, la Fundació col·labora amb diverses ins-
titucions de Sencelles, com són la Parròquia de Sant Pere, el CEIP Can 
Bril, la Biblioteca Municipal, el Centre Cultural de Sencelles i la delegació 
sencellera de l’Obra Cultural Balear, així com amb altres entitats i associa-
cions locals. L’any 2017 engegà l’experiència d’organitzar una escola de 
reforç de llengua catalana adreçada a menors d’edat de procedència cas-
tellanoparlant o d’altres països, i inclosos dins grups socials vulnerables. 
Fins a l’actualitat, ha patrocinat la completa restauració de diverses peces 
del nostre patrimoni històric-artístic com són una talla de la Puríssima Con-
cepció (s. XVI), el Betlem del Mestre de les Verges Rosses (s. XVIII), el 
retaule del Roser (s. XVI), el retaule de Sant Antoni Abat (s. XVI)  o la 
talla de la Mare de Déu de Pasqua (s. XVIII). S’han organitzat un nombre 
considerable de visites culturals tant a diversos indrets de Mallorca com del 
terme municipal de Sencelles. Des que s’iniciaren les tasques d’excavació 
del jaciment arqueològic de la Cova del Camp del Bisbe, propietat de la 
Fundació, i es creà la Ruta Arqueològica de Sencelles i Costitx, en tot mo-
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ment l’entitat s’ha adherit i donat suport a ambdós projectes. Impulsà en 
el nostre municipi la celebració de l’Any Ramon Llull amb tot un seguit 
d’activitats culturals. En el camp de la promoció del ric patrimoni local, ha 
organitzat diverses mostres i exposicions, destacant la que reuní el patrimo-
ni lul·lià de Sencelles en el casal de cultura de can Garau o la que recollia 
les interessants troballes arqueològiques  de la Cova del Camp del Bisbe 
duta a terme a la seu de la mateixa fundació. 

 En l’àmbit de la divulgació, periòdicament engrandeix la pròpia col·lecció 
de monografies que a hores d’ara ha arribat als 9 títols i ha patrocinat altres 
publicacions, així com diversos monogràfics editats pel Centre Cultural 
de Sencelles-Revista Sa Sella. Amb tot  aquest material i adquirint-ne una 
altra part de diversa procedència, ha creat el fons bibliogràfic de Sencelles, 
dipositant-lo a la Biblioteca Municipal i Arxiu de Sencelles. D’aquesta ma-
nera resta ben a l’abast dels investigadors en particular i de tot el públic en 
general. A més, participa anualment de la Festa del Llibre, amb motiu de la 
diada de Sant Jordi, per tal d’acostar a tothom les publicacions del nostre 
poble. Ha organitzat i donat suport a altres projectes com són les diverses 
Jornades d’Estudis Locals de Sencelles i les de Memòria Democràtica i Es-
glésia. En l’edició dels volums que recullen les ponències i comunicacions 
de cada una d’aquestes convocatòries, la Fundació també hi ha pres part.

 A més de les presents Jornades d’Estudis Locals dedicades a D. Bar-
tomeu Oliver i Amengual, tres han estat els reconeixements públics que 
el poble de Sencelles li ha dedicat darrerament. En primer lloc, l’edició 
d’un llibre en el qual participen diversos autors i que presenten diversos 
aspectes del nostre mossèn: el biogràfic, el docent, el cultural, el del seu 
amor a la llengua, a la pagesia… L’homenatge, organitzat conjuntament 
per l’Ajuntament de Sencelles i la delegació sencellera de l’Obra Cultural 
Balear, deixà com a testimoni la dedicació d’una placa llavorada en pedra 
en el frontis de la que fou casa seva. I, per acabar, la imposició del seu nom 
al vial de nova construcció que dona accés a l’actual escola pública de Sen-
celles.

 Serveixin totes aquestes paraules per deixar testimoni del que fou la vida 
d’un senceller, que verament va honorar les seves arrels estimant el seu 
poble i fent que aquest fos estimat, i de la trajectòria de la fundació que, 
portant el seu nom, s’ha marcat la fita de perpetuar-ne la memòria. 
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BARTOMEU OLIVER AMENGUAL:
ESCOLA I COMPROMÍS
SOCIOCULTURAL DES DE 
L’HUMANISME CRISTIÀ (1903-93)
Pere Fullana Puigserver, Universitat de les Illes Balears /IRIE-GEDHE1

1. Una mirada: el compromís d’un cristià del segle XX.

 La constitució de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver Amengual tanca 
un cicle i en comença un de nou pel que fa a la memòria de Don Bartomeu, 
Capità. La Fundació és, segurament, tot un exemple d’entesa entre dos 
mons, por una banda l’eclesiàstic i per altra l’àmbit institucional, cultural i 
educatiu. Ens referim a realitats que en la Mallorca tradicional havien con-
viscut de manera natural, globalment sense massa estridències, a no ser en 
conjuntures molt concretes com la II República o la Guerra Civil. Aquests 
moments van ser precisament especials perquè en aquest relat Oliver hi 
tingué un paper destacat i sostingué unes idees que encara avui estudiam i 
tractam amb especial sensibilitat. 

 Bartomeu Amengual ha estat estudiat i reconegut per la societat mallor-
quina, d’una manera especial perquè durant la darrera etapa de la seva vida 
mantingué una actitud militant i es mostrà especialment actiu, a l’interior 
de l’Església i com a senceller entregat a la cultura local i compromès amb 
la llengua i el patrimoni2. La seva trajectòria també ha estat especialment 
valorada des de la història de l’educació i ha merescut un lloc rellevant 
entre els pedagogs de la primera meitat del segle XX, implicats en la re-
novació educativa. De fet, des de la Universitat de les Illes Balears s’han 
promogut recerques i s’ha editat una biografia bàsica per encaixar el mestre 

1  Proyecto: Cultura y prácticas escolares en el siglo XX. EDU2017-82485-P. Programa es-
tatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma estatal 
de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(AEI/FEDER, UE)

2  COLOM, Joan; LLABRÉS, Jordi, Mossèn Bartomeu Oliver de Sencelles: l’autèntic mili-
tant en defensa de la cultura, [Sencelles], 2015.
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d’escola i pedagog en el marc de l’educació del segle XX3. En línies gene-
rals, la comunitat educativa i la cultural consideren que tenen perfectament 
identificat Bartomeu Oliver i clarament ponderat el pes de la seva obra i 
de la seva trajectòria. De fet, sense tot aquest bagatge de coneixement di-
fícilment podríem afrontar alguns dels matisos que plantejarem en aquesta 
intervenció, aspectes que segurament enriquiran una fotografia i una trajec-
tòria vital que molts considerau prou coneguda i situada al seu lloc just.

 Partint, tanmateix, d’allò que sabem de Don Bartomeu Oliver, mestre 
d’escola i pedagog, ens plantejam afrontar l’educador i l’home d’acció, 
cultural cristiana. El mestre d’escola i l’educador que va ser durant tota 
la vida, com a capellà-mestre, com a funcionari del ministeri d’instrucció 
pública, situen Oliver Amengual en un estadi particular. Tot allò que envol-
ta la seva trajectòria professional té una certa excel·lència perquè dedicà 
professionalment la seva vida a la docència i a la gestió d’escoles públi-
ques, i ho féu en una conjuntura política no gens fàcil ni còmoda, quan 
la sotana clerical podia ser un impediment i un element de divisió (ens 
referim al període de la Segona República), i quan l’hàbit talar esdevingué 
un component de poder (durant la postguerra i els anys més foscos i gri-
sos de la dictadura franquista). Don Bartomeu visqué intensament els dos 
moments, i sempre es mantingué lleial a les seves idees i a la seva manera 
d’entendre la realitat. Havia arribat al magisteri per convicció i com un 
exercici d’apostolat i de compromís en una societat que potser, des dels 
estaments clericals, es veia cada cop més com un espai secular i allunyat 
d’una certa idea d’Església.

 Dit això, ens plantejam, en aquest treball, situar la figura de Don Bar-
tomeu a Sencelles. Perquè es considerava fill d’aquesta terra i va ser aquí 
on desenvolupà gran part de la seva carrera professional. Partim, com hem 
manifestat, del coneixement existent. Que no és poc, perquè el personatge 
té un gran interès. A aquest coneixement hi incorporarem algunes fonts 
noves, com són les dues memòries de pràctiques redactades en el marc dels 
seus estudis de magisteri i conservades a l’arxiu de l’Escola Normal de 
Mestres de les Illes Balears4. Finalment, només afegir que oferirem algunes 

3  CARABALLO RAMIS, F.; CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn 
Bartomeu Oliver Amengual, UIB-ICE (= Els nostres educadors, 7), Palma, 1998.

4  Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears (AHUIB). Fons Escoles Normals de 
Magisteri i Annexes (FENMA), Lligall 183. Vull agrair aquesta informació al doctor Gabriel 
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pautes interpretatives i proposarem un relat plausible sobre la trajectòria 
pedagògica a partir de les seves pràctiques i del seu compromís social, 
cultural, educatiu i religiós.

2. De “cas Capità” de Sencelles.

 Bartomeu Oliver va néixer a Sencelles i mantingué una relació profunda 
amb la terra i la gent durant la seva infància, particularment entre 1903 i 
1915. Els primers són anys que marquen la forma de ser d’una persona i 
el projecten cap al futur. Tot allò que acabaria fent a la vida, Bartomeu, 
tingué molt a veure amb Sencelles, una localitat associada a la seva vida i 
on visqué gairebé sempre empadronat. L’origen marcava l’esser d’un indi-
vidu, el projectava el terròs on havia nascut i el perfil familiar on s’havia 
criat, perquè del maridatge entre ambdues realitats n’emanava el futur. La 
consciència que Bartomeu tenia d’aquella primera etapa de la vida prengué 
forma durant la seva etapa d’estudiant de teologia al Seminari, un temps 
que coincidí amb la seva formació com a mestre:

 Nacido pues entre la pobreza de una casa labriega y puesto en 
contacto con la de mis vecinos amigos, aun muy joven conocí la des-
ventura de gran parte de la humanidad, y algo mas entrado en edad 
comprendí que dos eran las causes de su desdicha: la falta de religión 
y la ignorancia de todos. Porque sin religión el hombre no triunfa de 
ciertas borrascas de la vida, como triunfó Job; y sin cultura el hombre 
es explotado por los otros, y aun por si mismo porque no saca todo el 
provecho posible de su industria5. 

 Sortir de Sencelles no era fàcil, i sortir-ne per fer vida definitivament a 
fora encara menys, per això es necessitava un projecte de futur alternatiu 
al qual t’oferia el petit betlem on te criaves. Anar i venir amb carruatge de 
Sencelles a Palma, amb la diligència que sortia de la Porta de Sant Antoni 
no era un fet habitual entre la pagesia, sinó més aviat una excepció. Amb el 
ferrocarril la percepció de la distància havia canviat i es podia anar a pren-

Barceló Bauzà, historiador de l’educació, professor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
i especialista en memòries de pràctiques escolars.

5  Memoria de las observaciones hechas durante el primer curso de prácticas verificado por 
Bartolomé Oliver en la primera escuela nacional de Sancellas dirigida por D. Jaime Ques 
Torrens. Presentada el 24-25: AHUIB, FENMA, Lligall 183, f.3.
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dre el tren de Santa Eugènia a Santa Maria. En néixer feia sis anys que era 
més ràpid per arribar a la capital, d’ençà que existia una línia de ferrocarril 
molt pròxima. En néixer Bartomeu, a Mallorca s’acabava d’estrenar la pri-
mera fàbrica d’electricitat i de forma imperceptible la vida aniria adquirint 
un ritme fins llavors inimaginable. A Sencelles mateix ben aviat es posaren 
en funcionament iniciatives empresarials que dinamitzaren el procés de 
modernització local6.

 Els pares, Miquel Oliver –Capità- i Margalida Amengual, de Son Bisbe, 
eren conradors que disposaven de propietats suficients per dur una vida 
sense estretors. Tampoc no eren una família nombrosa, com moltes, Barto-
meu era el major de tres germans que es completava amb Paula i Miquel. 
En definitiva, estam davant una família de petits propietaris amb recursos 
que responia a l’univers d’una llar de pagesos del Pla de Mallorca, durant 
la primera dècada del segle XX. Aquest model de família pagesa millorà 
la seva qualitat de vida durant els primers decennis del segle XX, gràcies 
al suport de les caixes rurals i els sindicats agrícoles, llavors vinculats a 
l’Església i als cacics locals. La possibilitat de comercialitzar la producció 
permetia un excedent econòmic i l’oportunitat de poder comptar amb capi-
tal per invertir sense haver de recórrer a la usura, tot això ajudà a augmentar 
el patrimoni de la petita pagesia local7.

 Sencelles, com la majoria de localitats de l’illa, donava la sensació de 
ser un municipi amb un cert ordre, per la manera de viure, la composició 
de carrers i cases, i pels valors. Malgrat tot, els mitjans de comunicació so-
vint informaven d’allò més excepcional. A la Gaceta de Mallorca, el diari 
catòlic que sortí entre 1907 i 1910, hi podem trobar més de dues-centes 
entrades dedicades a la localitat de Sencelles. La majoria, curiosament fan 
referència a casos excepcionals, com ara denúncies de la guàrdia civil, en 
conseqüència relacionats amb l’ordre públic, és a dir amb conflictes pro-
vocats pels pastors, el joc prohibit, la caça furtiva o el robatori de porcs; 
fins a casos excepcionals com la mort d’un nin (Andreu Isern, de 14 me-

6  FLORIT ZUAZAGA, Jerònia, “Les activitats industrials al municipi de Sencelles durant la 
II República”, Sa Plaça, maig 2004, pp. 4-7.

7  FULLANA PUIGSERVER, Pere, “Les Caixes Rurals i el procés de transformació de l’agri-  FULLANA PUIGSERVER, Pere, “Les Caixes Rurals i el procés de transformació de l’agri-
cultura mallorquina a començaments del segle (1907-1914)”, a La Mediterrània. Antropologia 
i Història, VII Jornades d’Estudis Històrics Locals, Institut d’Estudis Baleàrics, Mallorca, 
1991, pp. 121-131.
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sos) atropellat per la diligència, el mes d’abril de 1908. La informació que 
transferien els corresponsals locals generalment estava relacionada amb el 
transport, en aquest cas sobre la combinació de la diligència des del tren de 
Santa Eugènia, sobre robatoris o sobre denúncies de joc, com ara el que hi 
havia al cafè de Jaume Amengual Ramis, el maig de 19088. 

 Però, també hi havia informacions relacionades amb els nous serveis 
públics que l’Ajuntament havia d’oferir. Així, el 28 d’abril de 1908, es par-
lava de la inspecció al nou local que l’Ajuntament havia destinat a escola 
de nins. Aquesta notícia tindria, al nostre entendre, una certa relació amb el 
futur del nin Bartomeu Oliver Amengual que llavors devia anar a la costura 
de les monges de la Caritat. 

 Cada poble tenia la seva gramàtica, els seus codis de caràcter local, i 
manejava una prestatgeria on ubicaven les persones, les institucions i tot 
allò més tangible de la vida quotidiana. Aquell món rústic i primari del 
començament del segle XX conformava una realitat amarada de saviesa i 
de cultura, una saviesa comunitària que formava i serví d’estaló perquè el 
tronc fràgil de Bartomeu Oliver anés adquirint consistència, resistència i 
fortalesa fins a convertir-se amb la soca que avui coneixem. Els fruits de la 
trajectòria vital que avui reconeixem no s’entendrien del tot sense reconèi-
xer que es nodriren sempre del pedreny i la terra sencellera.

3. Del figueral a l’escola, amb el caciquisme i la religió com a decorat 
principal.

 En la infantesa de Bartomeu Oliver s’hi conjuguen diverses tradicions 
molt comuns a la ruralia mallorquina. Per una banda, les Germanes de la 
Caritat, amb la figura de sor Francinaina Cirer de fons, gaudien d’un gran 
prestigi a l’interior però també fora del municipi. El 1899 s’havia reiniciat 
el procés de canonització de la beata sencellera. Aquestes religioses gau-
dien d’una legitimitat contundent als pobles d’interior, precisament perquè 
les famílies pageses les confiaven la primera formació dels seus fills i filles, 
fins a la primera comunió. Després tenien cura de l’educació de les nines 

8  Algun d’aquests succeïts transcendia la vida local, com ara “Suceso de Sancellas” que 
es debaté en el Congrés dels Diputats, a Madrid, el 1908), Rosselló demana que es depurin 
responsabilitats: El Dia de Palencia, 8 julio 1908, 2; El Heraldo Toledano, 8 julio 1908, 4.
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i de l’apostolat femení, per tant continuaven el contacte més directe amb 
les mares i tenien cura de la formació de les al·lotes. Els nins, els pocs 
que s’escolaritzaven, ho feien amb els mestres públics, a no ser que algun 
clergue local es dediqués també a tasques docents9. Per altra banda aquesta 
experiència s’arrodonia amb el poder omnipresent del clero a nivell local. 
Entre 1905 i 1913, mossèn Jaume Martorell Cànaves havia estat ecònom 
de Sencelles, només a tall d’exemple, i per entendre el grau de control que 
exercien les religioses i el clergat de la parròquia val la pena ressenyar un 
episodi que reflecteix l’ambient. La premsa satírica i anticlerical que es pu-
blicava a Mallorca adesiara es dedicava a ridiculitzar el comportament dels 
protagonistes d’aquella societat clerical que liderava l’ecònom Martorell 
(Caimari 1869 – Santa Maria 1935)10. En una carta de Jaume Martorell a 
mossèn Antoni Maria Alcover de 20 de març de 1911, aquest manifestava:
 

 Recibida su atenta, el número del consabido Periódico correspon-
diente al sábado último y no he visto que hable de mi en parte alguna. 
Hace meses que una monja me notificó que una Hija de María pertene-
ciente a la Congregación de esta parroquia, recibió el “Pu-put” y yo 
le encargué que procurase que lo dejara, lo que consiguió sirviéndose 
de algunas amigas de la congregante, esto es lo único que he hecho. La 
monja dice que nunca me nombró11.

 Devers el 1910, el nin Bartomeu Oliver hauria ingressat a l’escola pú-
blica de Sencelles. Als set anys, Bartomeu hauria començat a ser alumne 
de Gabriel Coll Rosselló, un mestre jove, amb inquietuds socials notables, 
vinculat a les Colònies Escolars i a les noves metodologies pedagògi-
ques introduïdes a Mallorca durant la primera part del segle XX12. Durant 
aquests anys, molt possiblement la vinculació amb aquest mestre modern i 

9  Per una información més àmplia sobre la Casa de Caritat de Sencelles, vegeu: LLABRÉS 
MARTORELL, Pere-Joan, Dos-cents anys de Caritat. Història de les Germanes de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül, I (1798-1886), Mallorca, 2007, pp. 310-327: on aporta els colors 
d’aquella iniciativa tan singular amb el ulls de Bartomeu Oliver Amengual. 

10  Boletín Oficial Obispado de Mallorca LXXX (1935) p. 32.

11  Carta de Jaume Martorell a Antoni Maria Alcover, Sencelles 11 març de 1911: Epistolari 
Mn. Antoni Maria Alcover, Govern de les Illes Balears-Editorial Moll. CD.

12  Gabriel Coll, va ser president de la Societat Obrera Instructiva La Unión. Hi ha indicis que 
hauria acabat militant en el Partit Comunista. Alguns indicis a: CARABALLO RAMIS, F.; 
CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn Bartomeu, o. c., p. 13.
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obert segurament l’hauria influït notablement i això no hauria condicionat 
la formació per un futur ingrés en el Seminari.

 En la preparació de l’ingrés al Seminari hi hauria tingut molt a veure 
el compromís adquirit pel nou rector Guillem Parera (1915/16)13, en una 
conjuntura en la qual la parròquia també comptà amb la col·laboració de 
mossèn Joan Vich Nebot, que hauria dinamitzat l’apostolat infantil i juvenil 
de la localitat, amb la creació d’un grup d’Exploradors14. Tot allò que suc-
ceeix a Sencelles al voltant de la pastoral amb joves i entorn de l’escolarit-
zació té interès, i una certa transcendència. A través de Rafel Vich Cladera 
i de la família Vich en general s’introdueixen referents educatius i cívics 
de renovació. És el pes que exerceixen sobre la resta de la població alguns 
individus de famílies vinculades a les professions liberals. La influència 
d’aquests agents, durant el segona dècada, tant en el món més religiós, com 
en l’àmbit educatiu i cívic pogué influir en la cosmovisió de la generació 
de Bartomeu Oliver Amengual. També en el món rural hi apareixia una 
classe dirigent moderna, influent, molts dels quals durant la II República 
es posicionaren en un republicanisme d’esquerres sense renunciar al cato-
licisme. Com se suposa aquest sector va ser el gran perdedor en el procés 
de construcció d’una societat moderna i democràtica i per això mateix mai 
més no ha tingut aquella visibilitat social ni ha estat valorat globalment 
en el gran relat de la història del país. Els individus que integraven aquest 
teixit influent i modernitzador eren considerats massa tous pels feixistes, 
massa catòlics pels republicans, massa d’esquerres pels integristes catòlics. 
Com més ens afanyam a estudiar la figura de Bartomeu Oliver Amengual 
més hi descobrim l’ombra d’aquests homes i dones oberts a la modernitat, 
sensibles davant la injustícia i suficientment formats i amb criteris propis, 
que podien actuar amb llibertat davant cacics i davant els poders atàvics15.

13  LLABRÉS, Jordi, “En defensa del rector Parera”, Sa Plaça maig 2004, 33-35.  “Fou Or-  LLABRÉS, Jordi, “En defensa del rector Parera”, Sa Plaça maig 2004, 33-35.  “Fou Or-
denat prevere 24.09.1904. Dia 29.12.1902 havia fet Títol de Patrimoni. Començà l’exercici 
ministerial com prevere Adscrit en la parròquia nadiua fins que el 1905  fou nomenat Vicari 
in Capite de Biniamar, on hi restà fins el 1908 que, amb el mateix càrrec, passà a Son Servera. 
Participà en les oposicions de 1913 aconseguí la Rectoria de Sencelles que regentà fins a la 
mort. Quan morí el Rector Martorell de Santa Maria, fou nomenat Arxiprest d’aquell Arxi-
prestat”. http://www.bisbatdemallorca.com/intranet/lista2/9 (consultat 20 juny 2020).

14  CERDÀ, Mateu, L’escultisme a Mallorca (1907-1995), Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1999, pp. 178-181.

15  FLORIT HORRACH, Joan, “Noms propis d’una història col·lectiva”, Sa Plaça, maig 
204, pp. 17-29.
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4. La formació en el Seminari Conciliar de Mallorca (1915-1928) i es-
tudis en l’Escola Normal de Mestres.

 Evidentment la comunitat religiosa de Sencelles durant els primers de-
cennis del segle era notable. L’ecònom Martorell  primer i el rector Parera 
després, els vicaris (Cirer i altres), els membres de la família Molinas, i fins 
i tot el notari Lluis F. Pascual Ruiz (que havia pres possessió de la notaria 
de Sencelles, el 1905 i se mantenia en les xarxes del catolicisme local) 
eren persones influents, dins i fora del municipi. La correspondència de 
mossèn Antoni Maria Alcover ens permet reconstruir alguns elements vi-
sibles d’aquest univers clerical, tan present durant la infància de Bartomeu 
Oliver. 

 El mes d’agost de 1914, Bartomeu Oliver havia complit onze anys, l’edat 
ideal per ingressar al Seminari i iniciar els estudis d’humanitats. Aquell any 
el bisbe Campins insistia en voler recuperar l’edifici de Monte-sion, a Pal-
ma, i sumar-lo al Seminari i poder augmentar el nombre de seminaristes 
interns i millorar els serveis acadèmics i formatius. L’entrada d’Oliver al 
Seminari coincidia amb una circumstància convulsa a causa de la mort del 
bisbe primer (febrer de 1915) i del rector del Seminari, Miquel Maura, poc 
després (el setembre de 1915), amb el nomenament del canonge Barto-
meu Pascual com a nou rector. El Seminari Conciliar de Sant Pere, durant 
l’episcopat de Pere Joan Campins havia assolit un prestigi en el camp cul-
tural i una irradiació com probablement mai fins llavors no havia tingut. 
L’entrada en el centre d’aquell aspirant senceller coincidí amb un moment 
de transició, tant en el govern de la diòcesi com en el mateix Seminari. 
Bartomeu Pascual Marroig, fins llavors secretari de Campins i canonge de 
la Seu, va ser nomenat Rector; mossèn Antoni Maria Alcover exercí com a 
Vicari Capitular durant el 1915, i ben aviat arribaria un nou bisbe. Rigobert 
Doménech, bisbe de Mallorca entre 1916 i 192516, es pot dir que va ser el 
que realment influí en la trajectòria professional i humana de Bartomeu 
Oliver, com veurem amb més detall.

 El nou rector havia rebut una bona formació acadèmica a l’exterior i 
el nou bisbe estava sensibilitzat pel tema educatiu, i de fet, liderà algunes 
de les grans campanyes contra els nous corrents pedagògics liberals, pro-

16  L’educació, la formació de la joventut i la catequesi constituïren un dels principals eixos de   L’educació, la formació de la joventut i la catequesi constituïren un dels principals eixos de 
l’acció pastoral del bisbe Rigobert Domènech. Vegeu: «Instrucción pastoral sobre la enseñan-
za catequística, Palma  26 de setiembre de 1924», BOEOM 64 (1924) 325-362.
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tagonitzats per la Institució Lliure d’Ensenyament. Durant aquests anys 
s’intensificà l’estudi i les pràctiques pastorals dels joves seminaristes i dels 
preveres més joves i dinàmics, amb una formació més consistent sobre 
la catequesi, la pedagogia, la sociologia i la comunicació social. Aquesta 
problemàtica estava a l’ambient, tant local com aquell que es vivia en el pe-
tit món acadèmic del Seminari. Aquells anys, el Moviment Social Catòlic 
tenia un cert pes i calava en els esperits més sensibles. Bartomeu Quetglas 
Gayà estudiava també aquells anys i ben aviat destacaria com a mestre i 
com a sociòleg. L’agricultura com espai d’apostolat era un terreny espe-
cialment adobat pel clergat més jove. A gairebé tots els pobles de Mallorca 
hi havia un cercle d’obrers catòlics, una caixa rural catòlica i un sindicat 
agrícola catòlic17, i l’entorn d’aquestes iniciatives generava inquietuds efer-
vescents entre els seminaristes i alguns dels capellans més joves18. Per altra 
banda, els anys vint s’implementà el debat educatiu, i molts seminaristes 
optaren per diplomar-se com a mestres d’escola i exercir en centres públics. 
Un seguit de capellans mestres, com Bartomeu Quetglas o Monserrat San-
tandreu, van tenir una incidència rellevant en el món escolar dels primers 
trenta anys del segle XX. Aquest col·lectiu potser no ha estat estudiat cor-
porativament, però certament es tractava d’un nucli amb una identitat i un 
perfil que convindria aprofundir.

 Finalment, la trajectòria del jove seminarista senceller madurà també 
en el marc de la Congregació Mariana de Joves, de Sencelles19, en un con-
juntura en la qual aquestes entitats van tenir una rellevància significativa i 
impactant com a formació i socialització tant del jovent rural com urbà20. 
Entre 1916 i 1928, Bartomeu mantingué una relació viva i estreta amb Sen-
celles, un lligam que s’enfortia durant el període de vacances, i que ben 
segur es nodria amb la correspondència que mantenia amb el clergat local, 
els familiars i alguns dels agents del catolicisme social local.

17  El Sindicat Agrícola Catòlic de Sencelles comptava el 1917 amb 144 socis: AMENGUAL   El Sindicat Agrícola Catòlic de Sencelles comptava el 1917 amb 144 socis: AMENGUAL 
BATLE, J., Visitas Ad Limina de los Obispados de Baleares: Mallorca, Menorca e Ibiza 
(1590-1939), Sindéresis, Madrid, 2019, 555.

18 FULLANA PUIGSERVER, Pere, “Iniciatives socials de l’Església mallorquina. Visió his- FULLANA PUIGSERVER, Pere, “Iniciatives socials de l’Església mallorquina. Visió his-
tòrica (1874-1936)”, Comunicació. Revista del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca 54-55 
(1988) 3-45. 

19  COLOM, Joan; LLABRÉS, Jordi,   COLOM, Joan; LLABRÉS, Jordi, Mossèn Bartomeu, o. c., p.19

20 FULLANA PUIGSERVER, Pere, El Moviment Catòlic a Mallorca, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1994, pp. 114-119. 



32 

 En alguna de les reflexions personals, Bartomeu Oliver mateix recordava 
com entre els joves seminaristes més ambiciosos i amb més perspectiva 
de futur ja ambicionaven poder cursar estudis a la Universitat Catòlica de 
Lovaina, però això era un privilegi destinats a certes elits eclesiàstiques que 
comptaven amb suport familiar o personal i podien fer aquesta opció amb 
el permís dels seus superiors. Durant aquests anys de formació Oliver ja es 
manifestava sensible davant la desigualtat social i la ignorància. Aquesta és 
una nota, per ventura una de les més rellevants de Bartomeu Oliver, que ja 
manifestava de jove: coneixia els avatars de la monarquia espanyola, tenia 
informació i una idea clara de la corrupció (ell en tenia coneixement directe 
per la forma com es procedia en el micro espai municipal). Per això anys 
més tard la República no el sorprengué: 

 Jo mai no vaig sentir-me anti-republicà. [...] Jo procurava glo-
balitzar els fets i admet que la república va fer un esforç enorme per 
arrabassar la incultura que, a Espanya, la dúiem aferrada com una 
paparra, i per millorar les condicions de vida dels més desvalguts21. 

 Oliver coneixia perfectament la diferència que hi havia entre pobresa 
i misèria. Al seu voltant es vivia amb austeritat i una certa pobresa. Però 
encara hi havia un escaló més baix, on estaven instal·lades moltes famílies 
i molts individus que no tenien res i que depenien de jornals i responien 
amb conductes socials i personals d’allò més primari i elemental. Malaura-
dament la majoria d’aquests individus i d’aquestes famílies no havien estat 
escolaritzades i depenien econòmicament i socialment de les oportunitats 
que els oferia una societat marcada pel caciquisme i la corrupció. 

 A mesura que Bartomeu va madurant el perfil de la seva vocació reli-
giosa, enfoca la seva trajectòria a l’àmbit educatiu induït per la sensibilitat 
social, allò que ell mateix anomena un altruisme exagerat, un amor intens 
al pobre, a l’ignorant i al que sofreix i davant “el poderós que l’oprimeix” 
i no el deixa créixer ni com a persona ni com a ciutadà22. El seu, és un una 
mescla d’esperit il·lustrat que cerca “fer feliç el desventurat” i l’esperit 

21  CAPELLÀ, Llorenç. Bartomeu Oliver. Una veu contestatària de 83 anys a Sencelles 
(Aquesta entrevista fou publicada el 19 d’octubre de 1986 a la sèrie Memòria Civil que edità 
en forma de separata dominical el diari Baleares), Sa Plaça, maig 2004, p. 38.

22  Memoria de las Observaciones hechas durante el primer curso, o. c., f. 4
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modern del treball, el sacrifici i la dedicació personal23. En aquest sentit 
la reflexió del jove Oliver deixava entreveure maduresa i una visió clara 
del panorama social. L’ambigüitat que li presenta la realitat constitueix la 
força que l’encamina a preparar-se per esser un agent social dedicat a trans-
formar una realitat social crítica. Aquest punt de vista i aquestes preses de 
decisió eren compartides per molts joves catòlics de la seva generació cla-
rament influenciats per la doctrina social de l’Església. Els propagandistes 
social catòlics contemporanis (P. Gabriel Palau i mossèn Andreu Llodrà, 
entre molts altres) s’havien dirigit de forma ben explícita als seminaristes i 
als preveres més joves exigint un major compromís social cristià.

 Per les evidències documentals de què disposam i per les descripcions va 
fer estudis de mestre com estudiant lliure –el que s’anomenava oficialment 
‘ensenyament no oficial’24-, va fer pràctiques a l’Escola Nacional de Sence-
lles, però no comptà amb cap casta de tutorització ni d’ajuda de professors. 
Tota la seva formació com a docent s’hauria limitat als seus coneixements 
adquirits en el Seminari de Mallorca, les seves lectures personals i les pràc-
tiques realitzades a l’escola.

 Amb vint-i-dos i vint-i-tres anys, mentre se prepara per obtenir el títol, 
Oliver demostra ser un estudiant madur, reflexiu, actiu i optimista. Creu en 
l’educació i amb l’eficàcia de l’escolarització. És realista i aposta per una 
educació útil que parteix de les febleses culturals i humanes de la societat 
rural mallorquina dels anys vint. En paral·lel té a favor un context favorable 
a l’educació i la sensibilitat i l’experiència personal suficient per adaptar-
se a la circumstància. Bartomeu Oliver no pensa en fugir de la ignorància 
rural, no cerca desclassar-se i no aspira a ascendir socialment tot sabent 
que podria fer mèrits. S’imagina treballant amb nins que poden trobar a 
l’escola un taller on aprendre a solucionar millor el futur i a disposar de 
més recursos per plantar cara als grans desafiaments que provocava la mo-
dernitat. La segona memòria de pràctiques és molt més detallada i concreta, 
i respon als continguts i requisits d’un mestre format25. A la introducció 

23  Memoria de las Observaciones hechas durante el primer curso, o. c., f. 4.

24  SANTANDER, M., “La formación del Magisterio Primario durante el siglo XX”, Tavira. 
Revista de Ciencias de la Educación 26 (2010) 57-103.

25  Memoria de las Observaciones hechas durante el segundo curso de Prácticas de Enseñanza 
verificadas en la primera escuela de niños de Sancellas por el alumno de enseñanza no oficial, 
Bartolomé Oliver Amengual, AHUIB, FENMA, Lligall 183.
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deixava constància que en la primera s’havia limitat a una reflexió sobre el 
món educatiu, en termes genèrics, mentre en la segona entrava a analitzar 
matèries i metodologies educatives, seguint les exigències marcades per 
l’Escola Normal26. El treball datat el 31 de maig de 1926, és especialment 
interessant com a font per conèixer el fet educatiu a Sencelles durant la 
Dictadura de Primo de Rivera, paradoxalment una tessitura favorable al 
desenvolupament de l’educació pública, tant a nivell de continguts com 
en relació a les noves infraestructures, amb la construcció de les primeres 
edificacions escolars planificades27.

5. Capellà i mestre: dos sacerdocis.

 El 2 de juny de 1928, va ser ordenat prevere i tenia el títol de mestre. 
Durant les seves primeres destinacions pastorals, preparà les oposicions 
a un centre escolar públic. A diferència de molts altres preveres mestres 
que només aspiraven al títol per a poder exercir en centres de titularitat 
eclesiàstica, ell va fer una opció contundent per l’educació, la qual cosa el 
marcaria al llarg de tota la seva trajectòria.

 Mentre preparava les oposicions es reclogué a Sencelles, va ser nomenat 
vicari de la parròquia i exercí com encarregat de l’església de Ruberts, 
llogaret del mateix municipi. I el 1930 es presentà i aprovà les oposicions 
a Mestre Nacional.  En les mateixes oposicions també s’hi presentà i obtin-
gué plaça un tal Gabriel Coll –podria ser fins i tot el mateix que vint anys 
abans havia estat mestre de Sencelles-. En aquella convocatòria, Miquel 
Deyà obtingué 113 punts i ocupà el primer lloc, mentre Bartomeu Oliver 
quedà en desena posició amb 89: 25 aprovats28. Va ser destinat a Villatomil, 
província de Burgos, on estrenà docència aquell primer curs 1930-1931.

 Aquella destinació a Burgos va ser assumida amb total normalitat per 
part del jove mestre d’escola, ansiós per iniciar una vida professional, pre-
cisament en un moment en el qual els professionals del magisteri tenien un 
cert protagonisme social i ciutadà que anava més enllà de l’àmbit exclusi-
vament escolar. Bartomeu ja havia exterioritzat la seva simpatia pel regio-

26  Memoria de las Observaciones hechas en el segundo curso, o. c., f. 3-4.

27  GONZÁLEZ CALLEJA, E., La España de Primo de Rivera. La modernización autorita-
ria 1923-1930, Alianza Editorial, Madrid, 2005, pp. 83-94.

28  El Magisterio Balear 6 març de 1930.
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nalisme català i se sentia culturalment català. I d’aquesta manera ho vivia 
el seu entorn. Oliver tenia consciència que anés on anés, es trobés el que es 
trobés, res no faria variar la seva brúixola, amb la mirada posada en els més 
allunyats i amb menys recursos per accedir a una societat que estava asso-
lint fites de modernitat, en el marc d’un règim autoritari i d’unes majories 
que ell sabia que no veien amb simpatia els corrents culturals catalans, ni 
determinades perspectives polítiques de la perifèria de l’estat.  

 Aquella primera experiència en el món rural castellà, a la província de 
Burgos, definia el tarannà personal i el perfil d’un mestre de procedència 
rural.

 A Villatomil desenvolupà el projecte de construcció d’una sínia 
per tal de canalitzar l’aigua i afavorir així l’agricultura. A més d’això, 
va proposar al poble que cultivessin pomeres en uns terrenys comuns 
que ell va trobar apropiats per a la seva explotació. Amb els nins de 
l’escola preparà una sèrie de comèdies per representar davant el po-
ble, la qual cosa possibilitava una sortida al temps d’oci, fet no gaire 
usual en un petit poble de muntanya29.

 Caraballo, Cladera i Valls citen una documentació clau per explicar la 
primera experiència docent de mossèn Bartomeu Oliver. Es tracta de la 
Comunicación que presenta al Inspector el maestro de la escuela nacional 
de Villatomil referente al plan de enseñanza que piensa seguir en ella y 
los medios de que propone valerse. Curso Escolar 1930-193130. L’informe 
es pot resumir en quatre punts essencials: aprendre fent; labor social de 
l’escola; reflexionar sobre les coses i mètode heurístic: pensar, concentra-
ció, entendre, és a dir plantejar un problema, descobrir solucionar, anar 
descobrint. Aquests autors fan esment especial al mètode de projectes que 
Oliver devia conèixer. 

 La proclamació de la República, el 14 d’abril de 1931, no hauria afectat 
en excés la seva labor docent en aquella localitat rural castellana, en una 
província de tarannà conservador. La previsió d’estada en aquella escola, 

29  CARABALLO RAMIS, F.; CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn 
Bartomeu, o. c., p. 22. 

30  CARABALLO RAMIS, F.; CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn 
Bartomeu, o. c., pp. 25-28..
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tot i el compromís i l’activitat de mossèn Bartomeu no devia anar molt 
més enllà d’estar-s’hi un curs31. D’aquesta manera, complit l’objectiu, el 
mes d’octubre de 1931, va ser destinat a Mallorca, concretament a Algaida, 
en plena República. Passava d’una població castellana, tradicional, rural, 
monàrquica a una de mallorquina, tradicional, rural i republicana. El matís 
era important.

6. La II República a Algaida, entre l’escola pública i l’apostolat d’acció 
cristiana (1931-1936). 

 El mateix Bartomeu Oliver ho explicava molt clarament ja a la tardor de 
la seva vida, en un testimoni escrit, amb 83 anys: 

 El mateix any, per l’octubre, l’Administració m’envià a Algaida. 
Vaig passar per la Inspecció. L’inspector em digué: no pots anar a Al-
gaida, no saps com està allò. Per ara hi enviarem un substitut i ja veu-
rem. Jo vaig dir que no, que per Algaida m’han nomenat i a Algaida 
aniré. Ell que no i jo que si, arribàrem molt amunt. A la fi digué: tu en 
seràs responsable, ja te’n desfaràs. A Algaida vaig anar, em miraven 
de coa d’ull, però ningú gosà dir-me res.

 Arribàrem a la quaresma i el rector m’encarregà la predicació. 
M’hi vaig atrevir i me la vaig jugar. Els vaig parlar de vots, de llibertat 
i de drets humans, del diàleg, de saber escoltar, de la convivència, dels 
deures de l’Estat i el ciutadà, etc. Els interessà molt, ho discutien per 
les tavernes i això féu que vinguessin a escoltar els sermons els que 
no eren republicans i els que ho eren. No acabà malament. Els meus 
companys mestres, que no tenien res de cristians i molt d’esquerrans, 
sempre estaven amb molt bones relacions i amistat amb mi32.

 Del testimoni de mossèn Bartomeu es dedueixen dues qüestions que re-
flecteixen perfectament el seu tarannà personal, però sobretot el seu com-
promís com a prevere i com a mestre. Don Bartomeu –com era conegut 
popularment- creu en l’educació, en formar la ciutadania i l’escolarització. 

31  CARABALLO RAMIS, F.; CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn 
Bartomeu, o. c., p. 32: una escola activa.

32  OLIVER, Bartomeu. Un testimoni de la repressió a Mallorca durant la Guerra Civil (Re- OLIVER, Bartomeu. Un testimoni de la repressió a Mallorca durant la Guerra Civil (Re-
vista Comunicació 1986), Sa Plaça maig 2004, 40-41
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Se sentia observat i era conscient que la circumstància personal afavoria 
l’entesa entre blocs dividits. El rector Sebastià Guasp intentava mediar en-
tre col·lectius cada cop més agressius amb la institució eclesiàstica i els 
catòlics més radicals, políticament monàrquics i antirepublicans, i ideolò-
gicament integristes33.

 Tot fa pensar que a Algaida no hauria estat quatre cursos34, sinó més aviat 
cinc, perquè el 1936-37 tornava a Sencelles35.

 Pel que fa a la seva tasca a Algaida, malgrat la inestabilitat so-
ciopolítica d’aquell moment, s’integrà en la vida del poble i hi parti-
cipà activament. Jugava amb els al·lots a futbol, els vespres es reunia 
amb els mestres per parlar de política i qüestions socials ... De bell 
nou elaborà comèdies per representar en públic36.

 L’experiència docent a Algaida va ser enriquidora, per diversos motius. 
Perquè la circumstància política era especialment dinàmica i de confronta-
ció d’ideals. Durant tres cursos escolars (1931-34) tingué cura d’una escola 
pública unitària de nins situada al carrer de la Unió, d’Algaida. El curs 
1934-35 s’inauguraren les instal·lacions de les escoles públiques projecta-
des per Guillem Forteza i hauria participat activament de la primera expe-
riència d’escola graduada. 

 El cristianisme cultural i educatiu que Oliver coneixia amb una certa 
profunditat no era tan monolític con el catolicisme clerical o el catolicisme 
polític, la majoria provinent del conservadorisme, l’integrisme o del carlis-
me. Oliver era un lector del diari El Matí (el diari que nodria un sector del 
clergat mallorquí, afectat de cultura i d’interès relacionat amb la identitat 
regional o nacional) i coneixia el tarannà dels partits demòcrata cristians 
europeus i seguí de prop la fundació d’Unió Democràtica de Catalunya. Ell 

33  FULLANA PUIGSERVER, Pere,   FULLANA PUIGSERVER, Pere, Pere Capellà Roca, 1907-1954. La lluita incansable per 
la llibertat, Ajuntament d’Algaida, Algaida, 2005, pp. 117ss. 

34  CARABALLO RAMIS, F.; CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn 
Bartomeu, o. c., p. 19. 

35  CARABALLO RAMIS, F.; CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn 
Bartomeu, o. c., p. 19. 

36  CARABALLO RAMIS, F.; CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn 
Bartomeu, o. c., p. 22. 
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sempre se considerà un clergue liberal, un ciutadà demòcrata i un mestre 
actiu, dialogant amb els corrents més modernitzadors de l’ensenyament. 
La pluralitat ideològica era evident a l’interior del claustre de professors, 
sobretot de que a Algaida començaren a treballar en el nou edifici escolar 
i el claustre hagué d’aprendre a plantar cara a una escola graduada. Barto-
meu Oliver sempre havia exercit en una escola unitària, primer a Villatomil 
i durant els primers anys a Algaida37. Durant els cinc cursos que es man-
tingué a Algaida compartí magisteri amb mestres joves com Pere Capellà i 
Joan Galià –més tard mestres depurats per la seva militància política38, però 
també treballà al costat d’altres no tan clarament posicionats i que ben aviat 
se significarien per la seva vocació acomodatícia. Oliver era un pagès culte, 
de principis, un capellà valent que es podia permetre una certa llibertat en 
relació a la Cúria Diocesana perquè tenia un sou al marge de l’estructura 
del bisbe, i era lleial al sistema educatiu públic perquè era funcionari de 
l’estat. 

 Van ser anys innovadors en el plànol pedagògic. A penes no es parla del 
seu pensament pedagògic, però coneixem algunes de les seves interven-
cions públiques durant aquest període, com la conferència Formación reli-
giosa cívico-social de los niños39, Allò que sembla més clar és que coneixia 
les línies pedagògiques dominants a la conjuntura i en compartia les meto-
dologies, tot i que es mantenia a una certa distància de la posició política 
que sostenien molts mestres republicans, afectats de militància sindical o 
de compromís amb els partits polítics, bé a Esquerra Republicana Balear, 
bé en els diferents corrents socialistes. Uns i altres coincidien en un model 
d’escola pública republicana que sostenia un model d’escola pràctica (joc, 
rols, activitats i intensificava un major coneixement de l’entorn: ambient 
més pròxim, estudiar-lo, conèixer-lo). Tot plegat suposava una formació 
integral del nin i una major incidència en el model d’intervenció (aconse-
guir l’interès del nin, potenciar l’observació infantil, comprensió plena de 
l’enteniment i imprimir-lo en la memòria)40. 

37  RAMIS, Francesc, “La construcción de les escoles a partir d’un cas concret: Algaida 
1926-1936”, Educació i Cultura 13 (2000) 109-124.

38  Sobre aquest context i sobre el mestre Joan Galià en particular, vegeu: JANER MANILA, 
Gabriel, “Elogi de pràcticament res: l’Escola Normal de les Illes Balears durant la postgue-
rra”, Educació i Cultura 8-9 (190-91) p. 18.

39  Conferència original, Fons Personal Bartomeu Oliver, treballat a CARABALLO RAMIS, 
F.; CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn Bartomeu, o. c., p. 29-35. 

40  Durant aquests darrers anys hem tingut ocasió d’entrevistar alguns exalumnes algaidins 
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7. A Sencelles, arran l’esclat de la Guerra Civil, però per poc temps 
(entre la Falange i l’Acció Catòlica).

 Dues qüestions interpretatives bàsiques per entendre la figura de Barto-
meu Oliver: parlam d’un cristià mestre i prevere, un representant del que 
s’està denominant la tercera Espanya41, d’aquella part de la societat que 
no se sent identificada amb el radicalisme que preconitzen els extremistes. 
Precisament per fer part d’aquest col·lectiu no definit, Oliver no gaudeix 
de les simpaties del clericalisme radical ni de l’anticlericalisme visceral. La 
majoria de mestres que coneix formen part de col·lectius oberts i dinàmics, 
però la majoria de clergues amb els quals comparteix ministeri segurament 
tenen una visió més tancada. En aquest sentit, Bartomeu Oliver reflecteix 
l’existència d’una militància popular i culta on es projecta el sentir de grups 
que apostaren per un altre model de convivència i de societat i que mai no 
desitjaren la confrontació bèl·lica. Oliver està en el bàndol dels que volen 
“guanyar la pau” i imaginen poder viure en una societat dominada per la 
fraternitat i la justícia, uns valors absolutament compatibles amb el projecte 
religiós que ha mogut i nodreix la seva vida personal.

 L’aixecament militar del 18 de juliol de 1936, amb l’excepcionalitat que 
es creà a l’Estat espanyol i a Mallorca a partir del juliol de 1936, l’hauria 
trobat a Algaida on aquell estiu va ser esfereïdor, igual que ho seria per a 
la majoria de localitats del Pla de Mallorca. L’ambient de repressió feia 
irrespirable l’aire social i feia impossible la convivència amb aquells amb 
els quals havia compartit els darrers anys de vida professional. L’agost de 
1936 hauria presenciat (o sentit parlar) dels succeïts a la vila d’Algaida, 
en alguns casos que afectaven famílies amb les quals hi havia mantingut 
una vinculació estreta42. El cas de Pere Capellà Roca és per ventura el més 

de mossèn Bartomeu Oliver, tots ells de més de noranta anys d’edat (Jaume Pou, Joan Antich, 
Llorenç Oliver, Jaume Fullana). Tot recorden la figura de Don Bartomeu de Sencelles, però a 
penes no guarden memòria d’aquesta etapa de la República i no disposen de fotografies ni de 
documentació escolar que permeti descriure detalls de l’entorn escolar ni caracteritzar el seu 
mestratge.

41  BOTTI, Alfonso, Con la Tercera España. Luig Sturzo, la Iglesia y la Guerra Civil Espa-
ñola, Alianza Editorial, Madrid, 2020.

42  ANTICH SERVERA, Rafel, Memòria als republicans victims de la repressió feixista a 
Algaida durant la Guerra Civil de 1936, Ajuntament d’Algaida, Algaida, 1993 (20022ª).
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significatiu43, juntament amb Joan Galià, director de l’Escola Pública Luis 
Bello, durant el curs 1934-193544.

 Oliver és un republicà moderat, regionalista, un demòcrata cristià molt 
probablement convençut que una república liberal era possible. Els mestres 
havien estat agents dels valors republicans i reproduïen a l’escola els valors 
cívics que la nova república imaginava acabar universalitzant. El 14 d’abril 
i les principals commemoracions i efemèrides del règim es treballaven amb 
“centres d’interès” i presumien de treballar al carrer amb els nins com a 
principals protagonistes dels ideals i esperances que s’estaven sembrant. I 
ell era mestre d’escola i no amagava que compartia com a mestre molts dels 
compromisos emancipadors que proclamava la República. 

 Després de les eleccions de febrer de 1936 i de la victòria del Front 
Popular la situació hauria canviat i la convivència es feia cada cop més 
difícil. A penes no hi havia espai per a individus com ell, perquè eren mal-
vists pels dos bàndols. Els ambients públics que freqüentava Bartomeu 
Oliver s’havien enrarit i havia tornat incòmode per un ciutadà amb sotana. 
Per això mateix, segurament no li convenia continuar a Algaida i cercà 
refugi a Sencelles, on se sentiria més protegit i més segur. La família, la 
comunitat parroquial i els nous agents polítics segurament li generarien 
més confiança. Per això s’hauria refugiat a Sencelles durant el curs escolar 
1936-1937, tot imaginant que era impossible la depuració del magisteri i 
que l’Església l’hi atorgaria un marge suficient de moviments.

 El cop d’estat no juliol de 1936 no degué sorprendre Oliver ni molts 
com ell. Tot fa pensar que formava part d’un petit nucli de catòlics que no 
desitjava aquesta solució. I, en cas de donar-se, confiaven en un cop de mà 
d’una altra naturalesa. Tanmateix, l’exèrcit revoltat i Falange, entre juliol 
de 1936 i setembre de 1937, van ser especialment cruels a Mallorca i els 
primers efectes afectaren profundament mossèn Oliver. Al voltant de les 
filies i fòbies sobre el fet educatiu a Mallorca es justificà un alt grau de 
repressió, que afectà persones i símbols, amb repercussions de gran ca-

43  FULLANA PUIGSERVER, Pere, Pere Capellà, o. c., pp. 216-227.   

44  Vull agrair la col·laboració i les informacions que m’ha facilitat Gabriel Vich, director 
del Centre 1973-1989, 1992-2006. Ell mateix ha treballat les Actes del Col·legi Públic Pare 
Bartomeu Pou d’Algaida, i n’ha elaborat el resum en un document titulat: “Col·legi Públic 
Pare Bartomeu Pou (Algaida) 1934-2006, 68 pgs.
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lat. Les diferències i similituds entre alguns dels mestres catòlics liberals i 
demòcrates més significatius (Miquel Deyà i Joan Capó, entre d’altres) i els 
mestres integristes i monàrquics, fins i tot entre els interessos de les congre-
gacions i de les escoles particulars o privades i els mestres d’escola pública, 
tota aquesta temàtica no ha estat estudiada en profunditat. La trajectòria 
professional de Bartomeu Oliver s’hauria d’aprofundir tenint en compte 
aquest context i afinar amb més precisió les virtuts d’aquest personatge 
que apareix amb una certa singularitat i atractiu en aquest moment de la 
història. 

 El curs escolar 1936-1937 mereix una investigació rigorosa, sobretot per 
la ruptura en relació amb el curs anterior, la repressió ferotge, la persecució 
i criminalització de la cultura i l’educació republicana per part d’individus 
i col·lectius que exerciren com a botxins i inquisidors culturals, tot imitant 
els mètodes més violents i humiliants del Tercer Reich i dels feixisme ita-
lià. Mossèn Nicolau Saggese ha esdevingut el representant més rellevant 
d’aquesta tendència, perquè durant aquell curs es vanagloriava de perseguir 
mestres d’escola, de depurar biblioteques escolars i de generar informació i 
denunciar la connexió estreta entre el Front Popular i la xarxa cultural i es-
colar a Mallorca, unes xarxes nocives que comptaven amb la col·laboració 
també de diversos eclesiàstics. Oliver segurament tenia evidències que Sa-
ggesse havia anat més enfora del que calia i amb els seus discursos incrimi-
natoris també havia mal jutjat la seva acció pastoral i escolar.

 Tampoc no s’entén el nostre personatge al marge de l’acció pastoral. El 
fet religiós vinculat al culte i al calendari litúrgic en general; però també 
l’acció dels catòlics i la projecció política de la majoria d’organitzacions 
confessionals com la Congregació Mariana, Acció Cristiana i Acció Catòli-
ca que, el 1936 estaven posicionades clarament en un dels dos bàndols en 
conflicte. L’exèrcit i la jerarquia eclesiàstica en el seu conjunt volgueren es-
cenificar que l’Església donava suport al cop d’estat i que justificava en ter-
mes globals la repressió com un mitjà inevitable amb la finalitat d’obtenir 
la victòria final. El calendari litúrgic durant la Guerra Civil tingué un major 
component simbòlic (també polític), perquè servia per expressar el clima 
existent i aquell que s’havia d’anar reconstruint, enmig d’aquella tragèdia 
fratricida i amb una ciutadania en estat de xoc. També en aquest moment, 
Oliver més que mai era conscient de les pobreses i misèries espirituals del 
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poble i de la classe dirigent de Mallorca45. Va ser precisament en aquest 
context on emergí l’Oliver més consistent i més coherent. Els testimonis 
i la memòria apunten un mossèn sense por, que planta cara a la barbàrie 
i que va ser víctima de les ambigüitats i les misèries més repugnants que 
emergeixen en els conflictes bèl·lics.

 Vegem alguns fets que marcaren l’esdevenidor de l’entorn escolar i de 
l’Església àmbits en els quals es movia el dia a dia de Bartomeu Oliver:
L’estiu de 1936 –el temps que transcorre entre juliol, agost i setembre- Oli-
ver  va ser “capità provisional” d’una altra església, perquè viu la realitat 
com a mestre i com a capellà. Coneix de prop la depuració del magisteri i 
viu intensament la violència anticlerical, com a resposta al feixisme i se sap 
membre d’una Església còmplice del cop d’estat. Necessàriament havia de 
sentir-se escandalitzat davant la repressió i allunyat dels agents eclesiàs-
tics col·laboracionistes. Oliver coneix perfectament allò que està passant 
a Catalunya i constatava com anarquistes, comunistes i frontpopulistes no 
distingien els catòlics i els clergues demòcrates de la resta. Per altra banda, 
els feixistes no admetien cap via de diàleg, ni volien fer cap gest en relació 
a la lleialtat a la República. L’estiu de 1936 davant aquell escenari, Oliver 
devia compartir el missatge del bisbe Miralles que mirava de protegir els 
seus membres, una actitud encara més conservadora arran del desembarca-
ment de Bayo a Mallorca. Tanmateix, a Oliver l’indigna l’actitud violenta 
i agressiva, fratricida i desproporcionada que es derivava de l’espiral de 
violència provocada l’agost de 1936.

 Ja durant la tardor de 1936, Oliver pogué conèixer els moviments in-
ternacionals i l’acció del cardenal Vidal i Barraquer, la d’alguns clergues 
catalans, la resistència del clergat nacionalista basc i diversos col·lectius 
que qüestionaven l’esperit de creuada que anava adquirint la Guerra Civil. 
Per a molts cristians la pau era possible, tot i que l’ambient ho feia molt 
poc probable. Al seu nivell, la veu d’Oliver va ser una de les porques que 
es manifestaren públicament contra els horrors de la guerra. I aquest gest, 
en un clima de terror generalitzat, té possiblement encara molt més valor.
El cardenal Gomà i l’exèrcit revoltat controlaven absolutament el discurs 
de justificació religiosa del conflicte. La Santa Seu, malgrat els esforços 
inicials del cardenal Paccelli, ben aviat optà per posicionar-se a favor de 
l’exèrcit revoltat. El Vaticà només parcialment feia costat a Vidal i Barra-

45  OLIVER I AMENGUAL, B., “Un testimoni de la repressió, o.c. 42-43, 
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quer i a aquells sectors catòlics que estaven al servei de la República, bé 
estaven compromesos amb el procés de pau i de reconciliació. Tot i això, 
aquell hivern de 1937, Oliver vivia atordit per l’impacte del primer any de 
guerra: la violència i la tensió social: la intimidació del feixisme local i del 
totalitarisme de Falange i la propaganda que aquests sectors feien basada 
en la victimització de l’Església. Moure’s al marge d’aquelles etiquetes 
maniquees provocades pels dos bàndols era impossible. 

 Durant la primavera de 1937 es produïren alguns canvis substancials. Al-
guns bisbes, entre els quals Miralles, publicaren l’encíclica Mit Brennender 
Sorge, de Pius XI, contra el nazisme. Miralles mateix desconfia de Falange 
i de la germanització de les organitzacions feixistes mallorquines. En els 
ambients eclesiàstics mallorquins, en bona part gràcies al lideratge del vi-
cari general, es produí un rebuig al nazisme i als tics nacional socialistes de 
Falange, però es mantingué una certa ambigüitat davant el feixisme italià, 
seguint la mateixa actitud sostinguda per la Santa Seu després del Tractat 
del Laterà de 1929. Tot això en paral·lel amb la consigna de no mantenir 
cap complicitat ni concessió amb individus ni entitats tacades de front-
populisme, perquè no es podia sostenir cap complicitat amb “l’enemic”. 
Va ser aquella primavera quan Oliver va haver de comparèixer davant el 
Tribunal Militar, acusat pels falangistes de Sencelles d’haver qüestionat 
dalt la trona els assassinats i les morts sense judici46. Per sort, mossèn Bar-
tomeu se’n sortí d’aquell entramat diabòlic, segurament pagant un preu alt. 
La condemna a mort i ajusticiament del capellà Jeroni Alomar Poquet, per 
una banda, i la publicació de la Carta col·lectiva de l’Episcopat Espanyol, 
l’estiu de 1937, deixaren en una situació de total indefensió els catòlics 
liberals, sensibles i justos, com Oliver. Sembla que només hi havia una via 
de sortida: la submissió a la jerarquia diocesana i la col·laboració amb els 
revoltats.

 Tanmateix, l’estiu de 1937, Oliver hagué d’abandonar novament Sence-
lles i refugiar-se a Algaida a una escola depurada i amb un claustre de pro-
fessors en precari. Mai més, Algaida ja no seria aquell municipi que ell va 
descobrir el setembre de 1931. L’ombra dels victoriosos era allargada. Hi 
ha evidències notables que Oliver visqué una experiència d’excepcionalitat 
i valdria la pena estudiar en profunditat aquest curs escolar de tanta trans-
cendència en la seva trajectòria personal.

46  MASSOT I MUNTANER, Josep  MASSOT I MUNTANER, Josep, Església i societat a la Mallorca contemporània, Curial, 
Barcelona, 1976, p.161.
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8. Esser capellà i mestre a l’Espanya en guerra i durant la llarga post-
guerra.

 Fins i tot durant la Guerra i en la postguerra no es pot dissociar el mestre 
del capellà en la figura de Bartomeu Oliver. Per una major comprensió 
d’aquest llarg període que va des del 1937 fins el 1965 val la pena dividir-
lo molt esquemàticament en dos: la docència i gestió a l’Escola Pública 
d’Algaida (1937-1942) i el retorn definitiu a l’Escola Pública de Nins, de 
Sencelles (1942-1965). D’aquesta manera allò que es posa de manifest és 
que el full de serveis com a mestre són un camí d’anada i tornada des de 
Sencelles a Algaida i viceversa. El 1937 finalitzava el primer cicle (cinc 
cursos a Algaida i un a Sencelles) i iniciava un temps nou, un primer de 
plom, gris i tens a Algaida; un segon més tou i obert a Sencelles, que per-
durà fins a la jubilació com a mestre d’escola.

 De Sencelles en sortia, el 1937, un Oliver probablement derrotat per 
les circumstàncies, adolorit i copejat, i segurament adaptat per obligació 
i amb el deure d’actuar com un convers militant del règim franquista. Els 
cursos de la Guerra (1937-39) no degueren ser fàcils per Don Bartomeu. 
Els seus alumnes el recorden encara genèricament com un mestre de molt 
de caràcter i autoritari. La documentació sobre l’escola pública d’Algaida 
d’aquells anys és escassíssima. En deixava constància del sotmetiment a la 
normativa de guerra i a la creació d’un model d’escola nacional catòlica. 
L’octubre de 1937, Oliver ha superat els entrebancs amb la justícia, s’ha 
sotmès i el sistema li fa confiança. Va ser nomenat director de l’Escola 
Pública d’Algaida, el mateix 1937. El claustre ha de treballar en precari 
perquè fins i tot els mestres joves van ser militaritzats. El 22 d’abril de 1938 
en una de les escasses actes, Oliver devia tenir un cert interès en documen-
tar la seva adhesió i col·laboració amb les noves organitzacions del règim 
franquista:

Puestos de acuerdo el Sr. Oliver con el Rector y Delegado local de O J 
de Falange Tradicionalista y de las JONS se acuerda que la misa do-
minical se celebre en la parroquia a las 9 de la mañana y que asistan 
a ella todos los ninos de las Escuelas.No habiendo más asuntos que 
tratar se levanta la sesión extendiéndose la presente acta47. 

47  Col·legi Públic, o.c., f.10
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 Després de cinc cursos més a Algaida, el 1942 tornaria definitivament 
a Sencelles, i allà exerciria com a mestre i director de l’Escola Graduada, 
fins a la seva jubilació el 1965. Per entendre el perfil d’aquest temps, ens 
remetem a la monografia esmentada: 

És a Sencelles, el seu poble, on més desenvolupà la seva ocupació so-
cial, que quedà reflectida en una gran quantitat de tasques que tenien 
com a centre el local de Can Garrover. L’escola d’adults era un lloc 
on es feien classes d’alfabetització i d’agricultura. Feia conferències 
i realitzava comèdies amb la participació dels nins de l’escola, jun-
tament amb la gent del poble. En molts de casos ell mateix escrivia 
les obres. A més, féu classes de català per a aquells que en volgueren 
aprendre. Va fer passejades amb bicicleta amb antics alumnes. En de-
finitiva, sempre estigué obert a les persones que necessitaven un cop 
de mà. No podem oblidar que aquesta tasca socioeducativa continuà 
també després de la seva jubilació el 196548.

9. El compromís cultural i social dels cristians, des de 1965: reptes que 
apunta Bartomeu Oliver.

 A diferència de molts preveres de la seva generació, va entendre els 
moviments de renovació social, cultural i religiosa dels anys quaranta i 
cinquanta. Va interioritzar que vivia en una conjuntura de grans canvis i 
segurament va comprendre en la mesura justa allò que va ser el Concili 
Vaticà II i tot el procés de renovació i de canvi que es produí entre el 1963 
i els anys vuitanta. En aquest sentit, esdevingué un dels clergues fills de la 
República que connectaren amb els moviments de renovació cultural i del 
col·lectius cristians que lideraren el desenganxament del règim franquis-
ta. La col·laboració de mossèn Oliver en el procés de fundació de l’Obra 
Cultural Balear i la sintonia amb les noves generacions de mallorquins que 
protagonitzaren el canvi durant els seixanta convertiren Don Bartomeu Ca-
pità en una referència del clergat compromès de la Part Forana, juntament 
amb mossèn Capó i d’altres.

 No podem aprofundir en aquest llarg i intens temps de metamorfosi i de 
lluita antifranquista, però val la pena apuntar alguns espais que s’haurien 

48  CARABALLO RAMIS, F.; CLADERA FIGUEROLA, M.; VALLS CABOT, C., Mossèn 
Bartomeu, o. c., p. 23. 
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d’aprofundir i que caldria estudiar de forma rigorosa. En primer lloc, el 
compromís amb la renovació educativa durant els seixanta, perquè Oliver 
mai de desertà de l’escola. La seva trajectòria, al costat de tants i tants re-
publicans liberals de 1936 com Melcior Rosselló o Llorenç Maria Duran 
foren extraordinaris mediadors i acompanyaren els més joves en el moment 
del canvi, sempre col·laborant amb l’Escola Normal de Mestres, i moltes 
de les iniciatives de renovació pedagògica dels seixanta i setanta49.

 Per entendre l’evolució i la modernització a la Part Forana de Mallorca 
necessitam conèixer amb més detall la transformació del vell sistema cleri-
cal i institucional, el pas d’una Acció Catòlica pietista i vertical, a una orga-
nització més cultural religiosa i per tant més horitzontal. Una transformació 
que generà pràctiques de formació i espais formals que esdevingueren ta-
llers d’aprenentatge per a molts joves dels cinquanta i dels seixanta, molts 
dels quals posteriorment lideraren alguns dels moviments socials, culturals 
i polítics de la transició. Una xarxa notable de clergues i de religiosos ma-
llorquins com el Pare Rafel Ginard, mossèn Josep Estelrich i mossèn Josep 
Capó o els pares Cristòfol Veny i Francesc Bonafè, per citar només alguns 
noms s’haurien d’associar a un petit exèrcit d’homes i dones que des de 
l’interior d’aquella església barroca i superficial que havien enlairat bisbes 
com Joan Hervàs o Jesús Enciso, excel·liren i apuntaren cap a la direcció 
encertada de la història. Mossèn Bartomeu Oliver Amengual, tot mantenint 
vincles amb la tradició, mai no dubtà en sostenir la pancarta que convocava 
la multitud a construir un futur alternatiu. 

10. El balanç: entre la memòria i la història.

 La finalitat d’aquesta intervenció era plantejar de forma documentada 
alguns dels trets essencials de la figura de mossèn Bartomeu Oliver Amen-
gual, fent un esment especial en una trajectòria singular en l’àmbit educa-
tiu. Estam davant un professional de la docència i davant un prevere amb 
un perfil singular, agent social i cultural d’un temps difícil, però també 
davant un exponent dels canvis que es produïren durant el segle XX. Ten-
int en compte aquest punt de partida hem volgut situar fets i relats que 

49  FULLANA PUIGSERVER, Pere, “Educar per a la resistència i el compromís durant el 
franquisme consolidat: el cas de les Illes Balears (1956-1975)”, a Resistència al Franquisme i 
educació no formal. Col·loqui de Tardor. XVIII Jornades d’Història de l’Educació, Quaderns 
del Centre d’Estudis Comarcal de Banyoles, Banyoles, 2007, pp. 51-89.
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ens permetin recordar i conèixer. Com hem volgut expressar en aquesta 
intervenció en alguns casos només hem pretès recordar i contextualitzar 
experiències i informacions conegudes, tot això en paral·lel al propòsit de 
generar més coneixement a partir d’una experiència i una història personal 
que resta oberta i que serà objecte d’estudi i de referència durant molt de 
temps.

 Es tractava de recordar: les virtuts i les aportacions humanes, del pagès, 
el savi popular, el mestre i l’apòstol (religiós i cultural). Per les característi-
ques d’aquesta intervenció no podíem entrar en àmbits que també tenen un 
gran interès. En aquest sentit volem deixar constància que de ben jove es-
criví una biografia de Sor Francinaina:  “Sor Francina Aina dels Dolors: la 
Tia Xiroia de Sencelles” (1933); i la tornà a reeditar ja un cop jubilat, ja ma-
dur, quan les perspectives de la canonització eren molt més pròximes: “Sor 
Francesca Anna dels Dolors (Cirer Carbonell) fundadora del convent de 
la Caritat de Sencelles (1781-1855) (1970). Fins i tot, a l’ombra d’aquesta 
incursió de mossèn Oliver en el camp de la hagiografia hi apareix la figura 
de mossèn Nicolau Saggesse. Justament Saggesse, botxí de regionalistes i 
catalanistes, traduí al castellà l’obra del seu deixeble Oliver, el 1935. En 
qualsevol cas, ja a la tardor de seva vida aquella mateixa peça teatral es 
transformà en “Mare d’un poble” (obra de teatre, adaptació de la biografia 
de Sor Francinaina), en el marc de la canonització50.

 Val la pena remarcar, també, que no hem entrat en una anàlisi de la seva 
obra escrita, objecte d’altres estudis, i tantes altres qüestiones sobre llen-
gua, història i geografia estudiades i publicades per Oliver, perquè aquesta 
intervenció tenia la voluntat d’ordenar la trajectòria professional de mossèn 
Bartomeu Oliver, com a prevere de l’Església mallorquina, com a mestre 
i com agent cultural i cívic. Aquesta és, tan sols, una aportació més que 
s’ha de sumar a tantes altres que demà seran necessàries per plantar cara a 
l’elaboració d’una biografia exhaustiva del nostre personatge.

 Es tractava, en aquesta ocasió, de conèixer amb més exactitud i amb més 
precisió els trets essencials de la trajectòria professional de mossèn Barto-
meu Oliver, amb el benentès que només tenen una explicació plausible en 

50  CAMPINS LLABRÉS, Bernat “Oliver Amengual, Bartomeu”, a Diccionari del Teatre a 
les Illes Balears, Lleonard Muntaner Editor-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Palma – 
Barcelona, 2003, I, 501-502.
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el marc temporal propi. Conèixer vol dir estudiar el personatge, situar-lo 
millor en el temps i en l’espai. Afinar molta informació imprecisa, diferen-
ciar el mite (el símbol) del personatge històric, i entenem que tot plegat 
és un camp experimental d’oportunitats per conèixer millor un eclesiàstic, 
un mestre i un dinamitzador sociocultural en el context que visqué i com 
gestionà la circumstància seva, amb les eines que tenia a disposició.
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L’INFLUX DE LA FORMACIÓ REBUDA 
EN EL SEMINARI DIOCESÀ DE
MALLORCA DELS PREVERES DEL 
TERME DE SENCELLES, MONSENYOR 
GABRIEL MAIRATA I MOSSÈN
BARTOMEU OLIVER

 Dos preveres del terme municipal de Sencelles, monsenyor Mairata i 
mossèn Bartomeu Oliver estudiaren en el Seminari Conciliar de Sant Pere 
de Mallorca. Monsenyor Mairata  des de l’any 1893 fins a 1903 i mossèn 
Bartomeu Oliver entre 1916 i 1928.

 Sostenim que la trajectòria educativa del Seminari Conciliar de Sant 
Pere  ha jugat un paper crucial per al desenvolupament de la cultura des de 
mitjan segle XIX fins a l’inici del Concili Vaticà II, el 1962. La seva influ-
ència educativa, humanística i religiosa ha deixat una petjada en la societat 
a la qual va servir com a institució eclesial educativa.

 Aquesta comunicació vol presentar l’influx que va tenir per aquests dos 
preveres el Pla d’Estudis del bisbe Pere Joan Campins  promulgat el 20 de 
setembre de 1898 sota el títol de “Ratio studiorum servanda in Seminario 
Conciliari Sti. Petri Dioeceseos Majoricensis”.1 

 De forma breu, presentam: primer, un esbós biogràfic dels dos preveres 
i seguidament, les línies bàsiques d’aquest pla i d’algunes iniciatives de-
rivades de la innovació pedagògica al Seminari Diocesà. Acabam aquesta 
dissertació amb algunes conclusions obertes i similituds dels dos preveres 
motiu de l’estudi.

1  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Mallorca, 38 (1898), pp. 264-267.
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Mn. Bartomeu Oliver i Amengual 

 Mossèn Bartomeu va néixer a Sencelles 
el 24 d’agost de 1903. Era el primer fill de 
Miquel Oliver de cas Capità i de Margalida 
Amengual, àlies Bisbe. Tal com escriu Jor-
di Llabrés: «eren de posició humil i pagesa, 
dedicada a conrar unes poques quarterades 
pròpies a fora vila, però ben lligada a la 
vida social del poble».2

 Durant l’estiu de 1916, acabats de com-
plir els tretze anys, ingressà al Seminari 
Conciliar de Sant Pere de Mallorca. El seu 
biògraf ens diu que: 

 L’experiència en aquella institució fou sòlida i aplicada, com de-
mostren els resultats de les seves notes. Durant els anys d’estudi, es 
pogué enriquir del mestratge d’alguns dels professors i superiors més 
il·lustres que ha tingut el Seminari, entre els quals mossèn Bartomeu 
Pasqual i Marroig, que n’era rector i després fou bisbe de Menorca; 
mossèn Antoni Maria Alcover, que impartia llengua mallorquina; mos-
sèn Nadal Garau Estrany, de dret canònic; mossèn Antoni Sancho Ne-
bot, d’oratòria sagrada; mossèn Francesc Esteve Blanes, d’història de 
l’església i arqueologia sagrada; mossèn Bartomeu Nigorra Barceló, de 
música sagrada; mossèn Emili Sagristà, d’astronomia; mossèn Nicolau 
Sagesse, de filosofia i teologia dogmàtic… veiem en el seu certificat de 
qualificacions que de les vint-i-nou matèries que estudià, n’aprovà amb 
la màxima nota, meritissimus, catorze. Va obtenir també deu benemeri-
tus, cinc meritus i un approbatus. Destacà principalment en aritmètica, 
catecisme, geometria, història d’Espanya, àlgebra, trigonometria, re-
tòrica i poètica, dialèctica, física i nocions d’ontologia, llengua grega, 
història de Mallorca, antropologia, química, cosmologia i teodicea, 

2  LLabrés i sans, Jordi, «Esbós biogràfic de mossèn Bartomeu Oliver, prevere senceller 
compromès amb la cultura i la justícia» a: Joan CoLom i ramis Jordi LLabrés i sans (coords.). 
Mossèn Bartomeu Oliver de Sencelles: L’autèntic militant en defensa de la cultura. Sencelles: 
2005, p. 9.

Mn. Bartomeu Oliver i Amengual
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criteriologia i ontologia, filosofia moral, història natural i agricultura, 
història eclesiàstica i arqueologia sagrada, teologia dogmàtica, socio-
logia, litúrgia sagrada, Sagrada Escriptura i institucions canòniques.3 

 Se l’animà a estudiar la carrera de mestre d’escola mentre feia la de 
capellà. Un cop obtingut el títol de Magisteri, «alguns professors preten-
gueren enviar-lo a Lovaina, la ciutat universitària per excel·lència de Flan-
des, per especialitzar-se en psicologia experimental, però uns problemes de 
salut li van impedir dur a terme aquell ambiciós projecte».4 

 La seva ordenació sacerdotal fou el 2 de juny de 1928 a la capella Con-
vent de les Religioses Zeladores del Culte Eucarístic de Palma de mans del 
Bisbe Gabriel Llompart, conjuntament amb Joan Quetglas LLinás, Miquel 
Rosselló Barceló, Josep Fuster Forteza, Jordi Vanrell Esteva, Francesc Ra-
mis Roig, Antoni Bennazar Palmer, Francesc Jaume Ferrer i del TOR, Fra 
Miquel Salom Sansó.5

 A partir del 28 de febrer de 1930, exercí de vicari de la parròquia de Sen-
celles, i aquell mateix any feu oposicions a Magisteri. Un cop guanyada la 
seva plaça, exercí de mestre al poblet de Villatomil (Burgos) (1930-1932), 
després a Algaida (1932-1942). Els darrers anys de docència va passar al 
seu poble,  Sencelles. Morí en el poble que el va veure néixer, el dia de Sant 
Josep de 1993.

3  LLabrés i sans, Jordi, Esbós biogràfic de mossèn Bartomeu Oliver,... p. 11

4  LLabrés i sans, Jordi, Esbós biogràfic de mossèn Bartomeu Oliver,... p. 12

5  Boletín Oficial Eclesiástico. Tomo LXVIII (1928), p. 619.
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Monsenyor Gabriel Mairata Coll6

 Gabriel Mairata Coll nasqué a Binia-
li, el dia 12 d’octubre de 1877. Després 
d’aprendre les primeres lletres en el seu 
poble natal, ingressà al Seminari Conciliar 
de Mallorca, on cursà els estudis des de 
l’any 1893 fins al 1903. 

 Fou ordenat prevere el 18 de setembre 
de 1903 conjuntament amb Jaume Borràs 
Rullán Baltasar Salvà Cantallops, Fran-
cesc Mas Galmés, Tomàs Mora Cànaves, 
Pere Antoni Magraner Coll Antoni Jaume 
Llompart, Miquel Planas Malondra, Jau-
me Pascual Ferrer, Jeroni Petro Montserrat, 
Antoni Bauzà Terrassa, Francesc Pou Arrom Martí Torrendell Bennassar, 
Antoni Thomàs Puigserver, Bartolomé Juan Coll, Jordi Frau Veny, Antoni 
LLabrés Verd.7

 A la parròquia de Santa Maria del Camí, començà l’any 1903 el seu 
ministeri i s’encarregà especialment de la Congregació Mariana. Sis anys 
després, el 3 de juny de 1909, prengué possessió de la vicaria de Son Sar-
dina. Antoni Marimón escriu dels seus inicis:

 Impulsà l’associacionisme catòlica, amb la creació de la Congre-
gació Mariana de Joves (1911) i un Apostolat de l’Oració (1914). Tam-
bé va estar implicat, atès que n’era el president, en la creació d’una mu-

6  No abunda la bibliografia sobre ell. Hem consultat: II Jornades d’estudis: Son Sardina, Sa 
Garriga i Son Espanyol: Actes 23 i 24 de novembre 2018. Arxiu Municipal de Palma: 2019, 
241 pp.; VaLero i martí, Gaspar, Son Sardina: historia i patrimoni,  LLeonard Muntaner, 
Editor: Palma 2014. 241 pp. Femenias riutort, Catina, «Monsenyor Gabriel Mairata», a: 
Revista Sa Sella, número 51 (1997) p.11. Els dos autors amb relacions amb Sencelles. Gas-
par Valero a la dedicatòria fa referència als seus padrins, «Bartomeu Martí Munar i Antònia 
Sastre Ramis, els quals la primavera de 1936, abandonaren els sementers de Jornets i Ruberts 
i es traslladaren Son Sardina, per treballar al Forn Nou de sa Tanca, de Pere Martí Munar». I 
Catina Femenias escriu el perquè d’escriure aquest article: «vaig acceptar gustosament el sug-
geriment per dues raons principals; la meva condició de filla d’aquesta parròquia i l’estimació 
cap un dels personatges més destacats de la història de Son Sardina». 

7  Boletín Oficial Eclesiástico. Tomo XLIV (1903).

    Monsenyor Gabriel Mairata Coll
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tualitat escolar femenina anomenada La Maternal (1916). Però encara 
destacà més per impulsar la construcció de la nova i àmplia església, 
que fou beneïda el 1929.8

 L’antiga església de Son Sardina s’havia aixecat a expenses del mestre 
Jordi Pont (1673-1737), propietari de l’antiga possessió de Son Alemany 
i ampliada diverses vegades fins la construcció de l’actual, impulsada per 
Monsenyor Mairata, segons els projecte de l’arquitecte Josep d’Oleza, be-
neïda el 22 de setembre de 19299. Son Sardina era una vicaria sufragània 
de la parròquia de Sant Jaume fins la creació de noves parròquies l’any 
1913, de la qual Monsenyor Mairata fou el primer rector. L’11 d’octubre de 
1953 es varen celebrar les seves noces sacerdotals i aquest mateix dia es va 
col·locar una làpida commemorativa dins el temple. El 1957 es va beneir 
l’església de Sa Garriga i la celebració dels seus 50 anys al capdavant de la 
parròquia. El 13 de juny de 1959 se li va concedir el títol de Prelat domèstic 
de sa Santedat. La seva mort fou a la seva casa de Biniali el 3 de desembre 
de 1965. D’aquesta manera descriu Catina Femenies a la publicació Sa Se-
lla de la manera següent com va ser l’acomiadament atorgat pel seu poble:

 L’any següent (1960), sentint-se malalt i ancià̀ es va jubilar. I el 
divendres 3 de desembre de 1965, al seu poble natal, D. Gabriel deixa-
va aquest mon, quan comptava amb 88 anys. El dia següent desprès de 
celebrar-se les exèquies i un funeral a Biniali, amb assistència del Rvd. 
Vicari General, autoritats de Sencelles i nombrosíssims capellans i fe-
els, el cadàver acompanyat per una imponent caravana va ser conduit 
a Son Sardina, i des de Son Lau fins a l’església va ser duit a braços 
del poble i es va celebrar novament un funeral. Després de desfilar tot 
el poble per davant el cos d’aquell que havia estat el seu rector, fou 
enterrat dins la mateixa església que ell mateix havia edificat.10 

8  marimón, antoni, «La consolidació d’un poble. Son Sardina a la segona meitat del segle 
XIX i el prier terç del segle XX» a: VaLero i martí, Gaspar, Son Sardina: historia i patrimo-
ni,  LLeonard Muntaner, Editor: Palma 2014. p. 123

9  marimón, antoni, «La consolidació d’un poble. Son Sardina a la segona meitat del segle 
XiX i el prier terç del segle XX» a: VaLero i martí, Gaspar, Son Sardina: historia i patrimo-
ni,  LLeonard Muntaner, Editor: Palma 2014. p. 121

10  Femenias riutort, Catina, «Monsenyor Gabriel Mairata»... p.11
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La formació del seminaristes Mairata i Oliver 11

 En el moment que Pere Joan Campins, bisbe de Mallorca entre 1898 
i 1915, promulgà, als pocs mesos del seu pontificat, la Ratio Studiorum 
per al Seminari de Sant Pere de Mallorca es fa realitat un somni d’anys 
enrere per un grup d’amics capellans: Antoni Maria Alcover (1862-1932), 
Bartomeu Barceló (1864-1894), Joan Guiraud (1862-1887), Josep Miralles 
(1860-1947), Andreu Pont (1861-1938) i Mateu Rotger (1862-1916), als 
quals se sumaran posteriorment Pere Joan Campins (1859-1915), Miquel 
Costa i Llobera (1854-1922) i un laic, Tomàs Forteza (1838-1898). Sens 
dubte, Campins i els seus amics no estaven gaire contents dels estudis que 
havien rebut. No oblidem que ell mateix havia estat professor de Teologia; 
Alcover era professor del Seminari des de 1888; i Miralles havia passat, 
com a professor, per Humanitats, Filosofia i Teologia. El Rector del Semi-
nari era Miquel Maura i Muntaner, nomenat l’any 1895 pel Bisbe Jacint 
Maria Cervera (1886-1897) i que morí en aquest càrrec dues dècades des-
prés, l’any 1915. 

 El Bisbe Campins partia de la Instrucció que havia donat la Sagrada Con-
gregació competent dia 30 de juny de l’any 1896, per a la creació de centres 
universitaris, però a més de donar importància a les matèries estrictament 
eclesiàstiques: Sagrada Escriptura, Teologia Dogmàtica, Teologia Moral, 
Cànons, Història de l’Església..., també donava molta importància a les 
Ciències Naturals i Socials, però sobretot afegint-hi l’estudi de la història, 
la cultura i la llengua de Mallorca (Historia, Lingua et Literatura maiori-
censis), cosa que sorprengué totes les institucions docents de l’Estat i que 
deixaren una notable petjada en els dos preveres12. Aquest pla d’estudis es 
mantingué en vigor fins a les reformes del Bisbe Hervàs (1947-1954) i fins 
al pla d’Estudis que implantà el Bisbe Enciso, l’any 1956.

11  FuLLana puiGserVer, pere. El bisbe arquitecte. Pere Joan Campins i Barceló (1859-1915). 
Palma: Publicacions Catedral de Mallorca, 2016. És imprescindible la seva consulta per tot el 
que fa referència al bisbe Campins. En concret sobre el tema d’aquest escrit cal la consulta al 
capítol 4 «Un estudiant que cridava l’atenció. La formació de Pere Joan Campins en el Semi-
nari Conciliar de Sant Pere de Mallorca», i el capítol 17 «Campins i la formació del clergat: el 
Seminari Conciliar».

12  mas tous, raFeL. «El Seminari Conciliar de Sant Pere: antecedents i realitat en el pontifi-
cat del bisbe Campins», a Gambus saiz; merCè; FuLLana puiGserVer, pere (coords.). Campins 
i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el momument (1903-
1947). Palma, Publicacions Catedral de Mallorca, pp. 113-127.
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 A més de l’innovador pla d’estudis, altres iniciatives pedagògiques es 
varen desenvolupar en la formació dels futurs preveres. El Certamen Cien-
tífic Literari fou una palestra encertada per despertar, conrar i fer fruitar 
moltes aptituds dels seminaristes. El professorat del Seminari acollí la idea 
amb il·lusió, tant donant temes com oferint premis, que normalment eren 
uns llibres. Se celebraren fins l’any 1968 un total de 69 Certàmens (1899-
1968), en els quals hi participaren 1.085 seminaristes, presentant 1.048 tre-
balls sobre multitud de temes: Lul·lisme, Història, Literatura, Arqueologia, 
Sagrada Escriptura, Llengua llatina, grega, hebrea, Patrologia, Sociologia, 
Patrística, Poesia catalana, llatina, castellana...13 Al costat del Certamen 
Científic Literari, s’ha de fer esment especial a la introducció d’una sèrie de 
novetats en l’estructura de la formació seminarística, d’acord amb l’època 
dominant. En primer lloc, es va implementar, amb molta cura, la Biblioteca 
del Seminari; també es van introduir els estudis d’Astronomia, així com els 
gabinets de Física i de Ciències Naturals. S’inaugurà també l’Observatori 
Astronòmic i Meteorològic al Seminari (1905). I fou també quan es procedí 
a la creació del Museu d’Història Natural del Seminari, que es remunta a 
una primera donació del rector de Sant Miquel, Francesc Mir, antic supe-
rior del Seminari.  El 1910, el professor Bartomeu Pascual organitzà els pri-
mers materials del Museu Bíblic com a complement pràctic de les classes 
de Sagrada Escriptura. Per la seva banda, el professor Pascual promogué 
la realització de plànols, maquetes, dibuixos i tota casta d’elements que 
servien per a aproximar l’alumnat als llocs i fets de la Bíblia i de la Història 
Antiga.14 Una altra innovació en aquesta època que ha resultat especialment 
fruitosa fou la promoció i creació de la Schola Cantorum (1909), com a 
conseqüència de la reforma de la música religiosa i la recuperació del cant 
gregorià. Per desig explícit del bisbe Campins, els seminaristes participa-
ven de les funcions de la Catedral, fent part de la Schola Cantorum a partir 
de 1905, amb els directors Mn. Antoni Sancho Nebot, primer, i Mn. Barto-
meu Nigorra Barceló, després.

13  Els Certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere. Palma: Consell de Mallorca, 2006.

14  Seguim el llibre ja citat de FuLLana puiGserVer, pere. El bisbe arquitecte…; marCh  no-
Guera, Joan. Mossèn Alcover i el món de la Ciència: la creació del llenguatge cièntific i 
modern. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2001, p. 506.
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Connexions entre els dos preveres

 Enfront un context acadèmic tan profundament acurat i estable, la con-
juntura política i social als anys 30 presentava una situació molt diferent. 
Una cruenta postguerra va dur  a un ajustament de comptes del qual el 
clergat no hi estava exempt. 

 El fet que l’Església donàs suport als rebels i s’iniciàs una labor de cons-
trucció d’un discurs legitimador en clau religiosa de l’aixecament, de la 
guerra, i de la violència –de salvació nacional, de redempció, de martiri 
i expiació del pecat col·lectiu d’una societat malalta– ha edificat la imat-
ge, gairebé unànime, d’un clergat totalment entregat a la causa nacional. 
Excepte, això sí, algunes excepcions i del cas dels preveres de tendència 
nacionalista15. No tots foren iguals, escrivia l’historiador Antoni Marimón 
a un breu article a Ultima Hora16 i entre d’altres preveres citava els dos 
protagonistes d’aquest escrit.

 N’és el cas del rector de Son 
Sardina, Gabriel Mairata, qui des 
d’un primer moment va fer palès 
al moviment feixista local el seu 
protectorat. “No me’n toqueu 
cap”, inquirí als representants del 
règim, aconseguint així que cap 
dels sardiners resultàs víctima del 
càstig.17 La protecció als feligre-
sos progressistes exercida pel rec-
tor Gabriel Mairata Coll, qui no va dubtar en exercir la seva influència per 
salvar les seves vides, continua essent reconeguda a dia d’avui. L’any 2005, 
l’agrupació política MÉS a Palma va celebrar un acte de reconeixement 
davant la creu dels caiguts de la Guerra Civil, ordenada construir per Mon-
senyor Mairata, com a reconeixement per la seva valentia i durant els anys 
més cruels de les represàlies. L’Ajuntament a instància de l’Associació de 

15  Ha desenvolupat aquesta temàtica l’historiador Moreno Cantano, Antonio César, Anticle-
ricalismo y crítica social: el sacerdote republicano Hugo Moreno López/Juan García Morales 
(1883-1946). Sarrión : Muñoz Moya Editores, 2015.

16  marimon, antoni, 1936: No tots foren iguals, Article Ultima Hora 2020

17  marimon, antoni, La consolidació d’un poble…p.123



59 

Veïnats de Son Sardina-Sa Garriga  canvià la placa de la creu de terme 
posant l’actual.

 Per la seva banda, Mn. Bartomeu Oliver va arribar a ser sotmès a un con-
sell de guerra per la seva oberta oposició a la repressió; tot i que finalment 
no va ser condemnat. Fou jutjat pel polèmic sermó que uns mesos abans, 
coincidint amb la festa de Pasqua, havia fet “sense mossegar-se la llengua” 
i que tant va ofendre als falangistes de Sencelles. “vaig presentar la doctri-
na cristiana de l’amor, del respecte a la persona humana, de la misericòrdia, 
del perdó, del Crist que morí i  no matà a ningú”.18 

 Mairata també demostrà la seva entrega als altres en més circumstàncies 
com ara l’epidèmia de grip que assolà Mallorca el 1918. Enmig d’una Son 
Sardina sumida en la malaltia, va crear un entramat solidari a través del 
qual va aconseguir dotar de queviures i béns bàsics als més afectats per la 
pandèmia, reduint d’aquesta manera la mortalitat en el poble. «Tot i així 
moriren 13 morts, 7 homes i sis dones. El més jove 18 anys el més gran 
seixanta-sis persones del poble».19

 A més de la seva vocació social i d’ajuda, el rector va demostrar la seva 
estimació per la llengua pròpia. Mairata sempre va ser un ferm defensor de 
la llengua. Edità el Butlletí Parroquial en català entre 1915 i 193120. Igual-
ment, Mn. Bartomeu Oliver, es va consolidar com a referent en el  foment 
del coneixement, ús i estudi de la llengua catalana. Una obstinació que 
persisteix fins a dia d’avui, a través de la fundació  que du el seu nom i que 
impulsa la difusió de la llegua i cultura catalana.

 D’aquesta manera concloem que ambdós, deixebles del Seminari Con-
ciliar de Sant Pere, col·legues en formació i trajectòria acadèmica, deixen 
palesa la petjada que l’educació compartida va imprimir en les seves vides. 
Tot i no pertànyer a corrents ideològiques similars, la cura per la llengua i 
l’estima al seu poble era exactament la mateixa.

18  oLiVer amenGuaL, bartomeu, Un testimoni de la repressió a Mallorca durant la guerra 
civil : Comunicació. Revista del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca. Núm. 42/43, gener-
abril, 1986. Pàg. 79.

19  marimon, antoni, «L’evolució de Son Sardina durant el segle XX (1900-1975/89)» a: II 
Jornades d’Estudis Son Sardina, Sa Garriga i Son Espanyol, Ajuntament de Palma, 2019, p. 
113

20  «Historia de Son Sardina», Coses Nostres (1986), núm. 3, p.12-12
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LAIAR AL SEGLE XVII: ELS CASOS DE 
CAN RAIÓ I CAN CASTELL
 Laiar és un dels llocs més rics històricament i patrimonial del municipi 
de Sencelles. Dins el conjunt de propietats, destaquen can Raió i can Cas-
tell, dues possessions de llarga trajectòria històrica les cases de les quals 
conserven bona part de llur essència. La següent comunicació se centra en 
l’estat de la propietat i de les cases durant el segle XVII, tot a partir dels 
inventaris redactats pels seus propietaris. 

 Laiar és possiblement un dels prellogarets més bells del Pla de Mallorca. 
La història humana d’aquestes terres es remunta a l’època a la prehistòria 
i ens ha llegat un patrimoni de gran interès i actualment ben viu. Se situa 
entre Cascanar, Judí, Pina, Aireflor i la vila de Sencelles. Orogràficament es 
tracta d’una planícia envoltada per turons, sense cap curs de torrent el que 
fa que s’hi embassin les aigües, fet que inicidí en l’ocupació humana de la 
contrada des d’antic. Un altre dels factors que determinaren l’èxit d’assen-
tament en aqueixa contrada fou sens dubte el magnífic eix Palma-Sineu, el 
que permetia un fàcil accés als mercats. 

 Poca cosa podem dir amb clarícia de l’etimologia de Laiar ja que els 
experts no s’hi posen d’acord. El nom és documentat al mateix segle XIII 
sota diferents grafies com ara Bualar, Laià, Layà, Hualar, Aylar, Alayar, etc. 

 Vista la documentació arxivística i bibliogràfica localitzada, juntament 
amb la bibliografia publicada, és realment difícil establir els orígens reals 
de les possessions que ara aquí ens ocupen. En el Repartiment aquesta pla-
nícia correspongué a Gastó de Montcada, vescomte de Bearn. Immedia-
tament després es documenten un creixent nombre de petites i mitjanes 
porcions, les quals a poc a poc s’anaren expandint sobre alzinars, pinars i 
garrigues. Aviat esdevingué un lloc privilegiat per a la vinya, la ramaderia i 
finalment per als àrids. Entre els segles XIII i XV s’hi documenten una gran 
quantitat de propietaris, entre els quals destacaren els Cerdà, els Guitard, 
els Ferragut, els Genestar, etc. Això queda perfectament palès en els Stims 
de 1578, on es documenta que ja hi havia dues possessions (Can Raió i Can 
Genestar), un rafal (Can Rotger), set cases (Can Miquel Roger, Can Florit, 
Can Amengual, Can Canullar, Can Pere Reió, Can Joan Raió i Can Mir), 
set horts, dos closos i dues tanques (Gem VII: 263).
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1. Can Raió

 No serà fins al segle XVI quan els Raió guanyaren la preeminència en 
aquesta zona fins a esdevenir-ne la nissaga principal, situació que durà fins 
al segle XIX. Això vengué acompanyat d’una magnífica posició social, atès 
que entre 1511 i 1577 els Raió ocuparen el càrrec en diverses ocasions 
de batle reial de Sencelles. No sabem amb certesa quan però sembla que 
l’assentament definitiu a la zona per part dels Raió es produeix en 1503, 
quan Tomàs Metge establí a Pere Raió de Laiar una possessió (de què no es 
determina el nom) formada per quatre peces de terra i una vinya (íd.). Sa-
bem per altra banda que la seva destacada posició social no sols l’assoliren 
com a membres de la mà major local, sinó que en l’època medieval actua-
ven a Ciutat, on tenien fins i tot tomba a la basílica de Sant Francesc de 
Palma (hi podem veure l’escut dels Raió al mateix claustre). 

 Segons els Stims esmentats abans, a finals del segle XVI Can Raió fou 
valorada en 5.000 lliures mallorquines; pocs anys després, en 1584 conti-
nuava com la possessió més gran del llogaret i de tot el terme de Sencelles; 
n’era propietari Pere Raió, qui ocupava el càrrec de lloctinent del procura-
dor reial del Regne. 

 

A principis de la centúria següent era de Felip Raió, propietari que esco-
meté una importantíssima millora en les cases i camps ja que en 1694 fou 
valorada en 12.000 lliures (Valero 1999: 185). En 1621 la casa de can Raió 
comptava amb clastra, un important celler, un molí de sang i 4 alambins per 
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fer aigua de roses, producte —recordem— que no sols es comercialitzava 
sinó que també proporcionava un magnífic prestigi a la propietat (un cas 
paral·lel, per exemple, era sa Granja d’Esporles i Vinagrella de Castell-
llubí). La possessió tenia una rendible vinya de set quarterades, circumdada 
de paret seca. A més comptava amb camps de cereals i lleguminoses, i una 
guarda de 260 ovelles (llana), 110 cabres (que produïen un formatge molt 
apreciat a l’època), 22 èquids i 20 bòvids. Afectada pels atacs dels bando-
lers, fou proveïda de 3 arcabussos, 2 escopetes, 2 llances, espases, coltells 
i munició. N’eren pertinences, les terres del Molí, les Pereres i Son Seguí, 
i un molí de vent, fariner, vora la vila de Sencelles (Gem VI: 263). 

 De Felip Raió passà al seu fill Jaume. Després de la seva mort, el dia 3 de 
gener de 1676, s’inventariaren els seus béns a instància de les hereves usu-
fructuàries, Catalina Raió i Estela i Catalina Raió i Perpinyà. El document 
fou signat el 20 de març del mateix any i en deixa palesa una sobreeixida 
arquitectura, el que està en perfecta correlació amb la preeminència que 
havia assolit aquesta família (Font: Arm Prot. 5477 f. 339- 342). Heus aquí 
el document:

 Primo havem atrobat nosaltres dites herevas usufructuaries en dita he-
retat un Possº dita Lear scituada en lo terme de la pnt vila de Sencelles, 
tinguda y confrontada com en actes esta contingut, en la qual se ha atrobat 
lo següent de dita heretat, sinquanta quarterades sembrades de blat y xexa, 
y deu quarterades de ordi y deu quarterades de civada. 

En les cases de dita possessió
Primo entrant en al casa a la ma dreta un ermari dins lo qual ei havia 
dos scales
Item quatre brocals
Item 4 tasses de vidre
Item un tesso de plata de circa dos unses de pes
Item una ventosa
Item una castaña ferrada
Itema altra castaña sens ferrar
Item un banch de respalles vell
Item una taula de 15 palms de pi nova
Item un banch llis
Item altre taula vella de pi
Item tres banchs de pi usats
Item entrant en la sala un bufet molt vell
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Item tes carratells vells buits
Item una bota congreñada nove de 14 somades plena de vi
Item deu elfabis tres plenes de vi blanc y tres de olivas y las demés 
buidas
Item tres urons dos de 25 qras y lo altre de 12 qras
Item entrant en la salera 7 posts per posar formatje
Item dues olles colera, una gran y una petita 
Item altrs dos olles coleras
Item dos ferrades de terra
Item una ferrada de fust ab xercols de ferro
Item dos elberdans usats ab dos arganells
Item un [...] usat vell
Item una elbarda vella 

Entrant en la cuina
Quatre dotzenas de scudellas communes
Item dues dotsenas de plats usats comuns
Item un dotzena de olles mitjenseras
Item 6 cubertoras
Item una olla de aram
Item unas graellas usades
Item unas molles
Item dues pellas usades, una gran y la altra petita
Item dues calderas usadas, una gran y la altra mitjensera
Item una llosa
Item dos ferros
Item tres casolas grans
Item dues casoles petitas
Item un cosi gran
Iem dos plats verds
Item una perxa usada
Item una caxa de pi vell y dolenta
Item 16 plats grans foresters
Item tres dotzenas de plats blanchs petits
Item dues gerras
Item 5 llums vells y suats
Item 7 ribellets de obra forastera

Devall la scala
Un bufet usat
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Item un llit ab pilerets
Item un uronet de 5 qras
Item una caxa gran usada dins la qual eia lo saguent: 
Primo dos llensols de coto nous
Item onse llensols nous de bri y stopa
Item unas tovalles de quatre canes bones
Item altre tovalles de dues canes bonas 
Item dues tovalles de 12 palms de bri y coto bonas
Item un cobri bufet usat
Item dues tovalles de pestar novas
Item sich tovellolas de exugar usadas
Item duas tozenas de torcabocas de cotó bons
Item 15 torcabocas de stopa usats
Item quatre coxineras dues de coto y duas de tela batista bonas
Item un vestit de stemeña nou
Item un gipo blanc
Item altre gipo de fil y seca usat
Item altre gipo de fil y seda usat
Item 4 camisas usadas
Item 5 calsons blanchs usats bons
Item un vestit de cordellat nou
Item altre vestit engarina y calsons usats vell
Item una caxa de paño velleta
Item dues caxes de drap usades
Item unas calses de seda vellas negres
Item unes entipares noves
Item altres entipares velles
Item una sebates usades
Un capell vellet
Item una scopeta y uns flascos usats, un teleti y una bandolera
Item un caxonet vell
De na Catarina
Un vestit de fil y seda de done nou
Item altre vestit de garse de Rei usat de dona
Item altre vestit de stemeña de color de musculo guarnit usat de dona
Item unes faldetes verdes noves ab dues vetes baix
Item un gipo de fil y sede de done guarnit de plata blau usat
Item un devental de tefeta
Item un rebossillo de tabo mostretjat de rande negre nou
Item 5 camisas de dona tres bonas y dues usadas



68 

Item un devental de estam nou
Item un capell forrat 

Entrant en lo pastedor
Dos pots de pestar usadas
Item tres sedassos dos nous y un vell
Item dos sernedors vells
Item tres tovalles de pestar
Item 6 cobribanchs dos nous y quatre usats vellets
Item una pastera de alzina bona
Item un ermari dins el qual eia dues satrieres
Item dues gerres ab mantegua y dues olles ab sagí
Item dos covos
Item un uronet per pesar saguo
Surtint del pestador
Una caxa de pi nova buida
Item dues cadiras ab los sitial de pell vellas
Item dos cadiras ab lo sitial y respalles de fust
Item una romana petita vella
Item un bres de pi nou
Item 16 lliuras de brinet debenados
Item 24 rams de stope grosa

Entran en la salera vella
Dues tovalles noves de stope de gra de ordi
Item dues tovalles de cane y mitje de gra de ordi vells
Item tres tovalles de estopa usades 
Item 4 stovalles velles llisas
Item un llit vel ab se marfegue y flesada vella
Item dues dotsenas de llensols de stopa cumuns usats
Item mitje dotsena de cañoms vells
Item una caxa de pi vella y dolenta buida
Item un cosi de terra fes
Item una pastera molt vella buida
Item dos covos llarcs
Item dos covos de rentar
Item una serra
Item un spiador de fust
Item uns rampins de ferro vells
Item unes debanadoras ab son peu 
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Item 6 pilons armats
Item un flasco de terra

Entrant en la cambre alta
Una caxa de pi usada dins la qual eia agut lo seguent
Primo dos sintas de plata ab sis aguies
Item dos anells de or ab pedres blancas
Item un llit bo amb matelas ben armat
Item un pevello blanc
Item un piqueta de aigua beneida de terra
Item altre llit ab marfegue metelas y flesada
Item tres berrals ferrats
Item mesuras mitje qra barcella y almut
Item un mirall bo
Item un retaula de St Sebastia llis
Item un murter de pedra ab sa massa
Item 5 senallas grans y una farinera, y quatre sanalles vellas.
Gra
Primo xexa quaranta quarteras diu 40 qras
Blat dos centes y deu quarteras diu 21 qras
Ordi 35 qras diu 34 qras
Vene 85 qras 85 qras

Item un erer nou
Item tres sachs de mitje llana
Item un sac de cañom
Item un garbell usat

Dins la payissa
Treta cavallons de palle de blat
Item duas scales de gat

Fora la casa
Un carro redolant ermat ab sos erreus

Bestiar gros
Un cavall negre de edat de 8 anys ab sella, brida et alias
Item una mula de edat de 13 anys blanca somerina
Item altra mula negra de la matexa edat somerina.
Item altra mula de quatre anys de pel roitx castany somerina
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Item altra mula de la mateixa edat y pel somerina
Item un mul someri de dos anys rotx
Item una mula de dos anys rotje somerina
Item una somera gelada prenys de edat de 8 anys
Item altra somera negre de edat de 9 anys
Item altre somera de edat de 4 anys negre

Bestiar aqui
Una egua gelada de edat de 14 anys
Item un pulli negre de un any
Item altra egua grisa de dat de 12 anys
Item una pullina de un any
Item altre egua blanca de edat de 9 anys
Item una pullina de un any
Item altre egua de edat de 7 anys de pel brut

Bous
Quatre bous lleuredors
Item sinch braus
Item nou vaques
Item una vedella de un any

Tossinos
Vint y quatre porcs y treuges petits y grosos
Bestiar cabrum
Vuitanta bous de dos anys dit 80 bous
Item trenta y tres cabres dit 33 cabres

Ovelles
Tressentas sinquanta bestias entre ovellas y merdans 350 ovelles y 
mardans
Sinquanta añellas de est anys dit 50 añellas

2. Can Castell

 La possessió de can Castell fou menor quant a entitat i valoració respecte 
de can Raió. Des de la primera dada localitzada (s. XV) fins al 1935 ha estat 
en mans dels Castell. Es pot dir que en l’època estudiada, les cases eren 
molt senzilles, de dues plantes d’alçat i summament austeres. 
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 La primera notícia data del l’any 1429, quan apareix documentada a nom 
d’Antoni Castell de Laiar, qui vengué 19 ovelles a Antoni Ferragut (Ros-
selló; Vaquer: 77). La següent notícia relacionada amb aquest llinatge a la 
contrada se situa ja al segle XVII, concretament dia 13 de juny de 1655, 
quan Antoni Castell i Carbonell, natural de Sencelles «del lloch de Layar» 
signà testament, on feia hereu universal el seu primogènit Antoni Castell. 
Elegí com a marmessors de la seva ànima Caterina Carbonell, sa mare, i 
Caterina Castell i Carbonell, la seva dona. Elegí sepultura a la parròquia 
de Sencelles i deixà al rector 5 lliures. També sol·licità cinquanta misses 
baixes, vint-i-cinc per sant Pere i set per al dia de Nostra Senyora dels Do-
lors del Sant Esperit; deu a Nostra Senyora dels Àngels i deu «a lo altar del 
Beyato Salvador del horta» de la vila de Sencelles. Les restants misses allà 
on volguessin els marmessors. 

 Així mateix deixà a les seves filles, Caterina, Joana, Coloma, Jerònima i 
Antonina Castells 175 lliures a cada una. Llegà la mateixa quantitat al seu 
fill Joan Castell i també «una pessa de terra de tenor de tres cortons que 
tinch en la vila de Sencellas en lo lloch de son arrom» (ARM Prot. B. 1639 
f. 165-166).
 
 Dia 26 de juliol de 1674, Joan Castell va fer donació dels seus béns (dins 
la qual hi havia la possessió) davant el notari Jeroni Rosselló a Antoni Cas-
tell, son germà (ARM Prot. 1861 f. 150). 

 En el cadastre de Sencelles de 1694 apareix encara a nom d’Antoni Cas-
tell, amb cases i era, totes valorades amb l’escassa quantitat de 350 lliures 
(Valero 1999: 188). 
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 Un any més tard, dia 13 de desembre, se signà inventari de béns de Joan 
Castell, fill d’Antoni, rebut pel notari Bernadí Bestard (ARM Prot. 1861 f. 
150-154). 

 E primerament attrobi en dita heretat unas cases y clos a ellas contiguo 
el qual clos es de tenor de circa una quarterada, scituat en lo terma de sen-
celles en dit lloch de Aleyar; las quals cases y clos affronten de una part ab 
lo camí per lo qual se va de la vila de Algayda a la vila de Incha, de altre 
ab lo camp dit las clavagueres; de altre ab dit camp dit las clavegueres; y 
de part altre ab terras de Joan llabrés de dit lloch de Aleyar y ab cases de 
Barthomeu llabrés mon germà.

Dins de la case en la entrada
Primo dues cadires vellas, y usades, ab respalles, y sitials de cuyro. 
Item dos banchs de pi ab petges velles, y usats. 
Item una pestera de pi ab cuberta de alzina, vella. 
Item dos sadassos, y una sarnedora, vells y usats. 
Item dues posts de pastar y un feñador de pi tot vell. 
Item una caxa de pi usada, que he comprada jo dit Joan Castell de diners 
meus propis. 
Item dins dita caxa, deu llensols de bri, y stope; ço es, sis grossos y quatre 
mes prims, vells y usats que he fets o pagats de diners meus propis. 
Item dues tovalles de taula; unas gra de ordi, y las altres de stopete vellas, 
y usades. 
Item unas tovalles de pastar, y uns cobribanchs vells, y usats que tambe he 
fets fer y pagats. 
Item un vestit, ço es calsons de llista y algarina camelline, tot usats de dit 
diffunt. 
Item una cape de burell vella y usada de dit diffunt.
Item un sombrero, y unas calsas rosses tot usat. 
Item quatre camisas y tres calsons de llit tot usat y vell de dit diffunt. 
Item dins la cuyna uns ferros de cuynar vells y usats. 
Item una pella de aram mitjensere vella y usada. 
Item una caldera de aram mitjensere usada. 
Item dos llumeners o llum de ferro vells y usats. 
Item dins la cambrete baxe una caxe de sapi o de lleñam forester vella y 
usada. 
Item dins dita caxe quatre torqueboques de gra de ordi comuns usats. 
Item quatre coxineres de brinet, ab randa usades. 
Item un llit de poll ab pilars sens capselere usat
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Item una marfegue de cañom y dos coxins de llista tot vell y usat. 
Item una flassada vella y usada. 
Item un pavallo de brinet comu usat, que ha fet y pagat de diners meus 
propis. 
Item dues scopetes de pany, una de las quals he comprada de diners meus 
propis per preu de 4 l. 18 s.
Item uns flascos de tenir polvore vells, y usats.
Item una spase sens telleyi vella, y usada. 
Item uns rempins o cercapous de ferro que he comprats de diners meus 
propis. 
Item dues dotsenes de scudelles y una dotsene de plats entre gans y petits. 
Item sis olles entre grans y petitas, y quatre culleres. 
Item una barcella, ab cercols de ferro usada, que yo he comprada de diners 
meus propis. 
Item dins la altre cambre baxe, un llit de cordes y una marfeguete tot vell 
y usat. 
Item dues alfabies, una oliere, ab un poch oli y la altre plena de olives. 
Item una caxa de pi vella sens cuberte, ab circa una barcella de guixas. 
Item un uro de ternor de circa dotse quarteres, dins del qual son circa nou 
barcelles de ordi. 
Item alt las sales, o cambres altes, cent vint y sinch quarteres forment, no 
mesurades, sino han estimat dit nombre de 125 qras lo honor Antoni lla-
bres, jurat lo pnt any de la vila de Sencelles y Michel Gomilas del dit lloch 
de Aleyar
Item circa quaranta quarteres forment meu propi de la tasque de costitx
Item circa nou quarteres blat y altres nou qres xexa tambe meves propis que 
he collidas en la pessa de terra dita Son Arrom. 
Item nou qras forment tambe meves propis, he collidas en la pessa de terra 
de Ayreflor. 
Item circa sinch quarteras sivade que han stimat los sobre dits. 
Item 5 qres sivade de dita tasque de Costitx
Item circa quatre qras ordi stimades per los sobredits llabres y Gomilas. 
Item dins lo uro gran circa dotse quatreras sivade stimadas p los sobredits. 
Item dins lo graner circa vuyt qras de ordi. 
Item circa vint y sinch qras forment havem venudas després mort de dit 
Antoni Castell mon germa.
Item tres barcelles faves.
Item dues quarteres ordi, que he donades a Michel Torrens de Judi, nom 
nebot.
Item una qra ordi he donada a dit mon nebot. 
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Item dues quarteras forment a dit Michel Torrens mon nebot. 
Item una lliura moneda de Mallorca que he donada a dit mon nebot, de tot 
lo qual me ha de fer albara de rebuda a compta de lo que ly podra pertocar.
Item un covo ple de figues seques. 
Item un raol de tenir pa vell y usat. 
Item un aposta de set pessas de formatge
Item un salsera petita ab tapares. 
Item dues rams sinch de bri y sinc de stope. 
Item dins la recambre de ditas sales, un llit de noguer ab pilars y capselere 
usat que he comprat en Ciutat.
Item una marfegue de cañom y una flassada usat.
Item un arer y un garbell usat. 
Item una pale y tres forques de ventar a la ere. 
Item tres sanayes, una gran y dues de clotar usades. 
Item un cavech y dues xades de boca ample usades. 
Item tres xapetes de entrecavar petitas usades. 
Item una destral petita de una [...] usada
Item  tres xapes petitas vellas y usades. 
Item un carro de om, ab tot son armamemt, molt vell, y usat
Item dues arades de lleurar, y una reya tot usat
Item un jou de lleurar vinyas vell y usat. 
Item un jou de lleurar camps vell y usat
Item dotze gallines, y tres pollastres. 
Item dos tossinos grossos
Item tres trutjes y deu porcells
Item cinquanta tres ovelles
Item tres someres pel negre, una de edat de dos anys, una de tres anys, y la 
altre de edat de sis anys
Item un burro pel ros de edat de circa cinch anys, y la altre pel negra de edat 
de circa deu anys, la qual mula negra he comprada de diners meus propis
Item una vaque y dues vadelles. 
Item en les cases de la posade dues botes congrenyades, una de tenor de 
onse somades, y la altra de tenor de sis somades buydes usades. 
Item un cup de fust de tenor circa sinquanta somades vell y usat
Item una pessa de terra dita ne vileprim de tenor de circa catorse quartera-
des, scituada, tinguda y confrontada y possehida com en los actes se conté. 
Item altre pessa de terra dita als Reyelenchs, y ne Mira de tenor de circa 
nou quarterades, scituada, tinguda y confrontada y possehida com en los 
actes se conte. 
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Item altra pessa de terra dita lorta de tenor de tres quarterades scituada, 
confrontada, scituada, tinguda y confrontada com en los actes se conté. 
Item altra pessa de terra dita la sorteta de tenor de una quarterada y dos cor-
tons scituada, tinguda, confrontada y possehida com en los actes se conte. 
Item altra pessa de terra de tenor de circa un corto, scituada, tinguda, con-
frontada y possehida com en los actes se conte. 
   
  
3. Conclusions

 Tal com s’ha pogut comprovar als inventaris, les cases de can Raió al 
segle XVII conformaven un conjunt prou considerable i amb una notable 
prestància, no sols pel nombre de de cambres sinó també per la gran quan-
titat d’eines, estris,  llavors i bestiar. A més guardava elements de vestuari 
d’una certa categoria com ara vestits, teles, fils, etc. molt d’acord amb una 
família d’un estatus elevat dins la vida sencellera. 

 Pel que fa a can Raió les cases tenien un total de 9 cambres i per les ro-
dalies l’heretat comptava un destacat nombre de bestiar. Se citen el vestíbul 
(«entrant en la casa») on hi havia un armari en què es guardaven tasses, un 
tassó de plata, una ventosa i dues castanyes; també restaven dos bancs i 
dues taules; dins la sala hi havia un bufet, un uró, tres carretells, una bóta 
congrenyada de 14 somades plena de vi i deu alfàbies amb vi blanc, tres 
d’olives i la resta buides; dins la salera restaven 7 posts per posar formatge, 
quatre olles, tres ferrades i tres albardans; dins la cuina, quatre dotzenes 
d’escudelles, dues dotzenes de plats, una dotzena d’olles, sis cobertores, un 
cullerer, una olla, unes graelles, unes armolles, paelles, dues calderes, una 
llosa, dos ferros, tres cassoles, una premsa, una copa de pi, 16 plats grans, 
tres dotzens de plats, dues gerres, 4 llums, 7 ribelletes, etc.; a la cambra si-
tuada davall l’escala contenia un llit amb pilarets, un uronet de 5 quarteres 
i una caixa en què es guardaven robes i altres teles tant del senyor com de 
la senyora Catalina; dins el pastador , una post de pastar, sedassos, tovalles 
cobribancs, una pastera d’alzina i dues gerres; dins la cambra que hi havia 
«sortint del pastador» restava una caixa de pi, quatre cadires un bres de pi 
i una romana; dins la salera vella diverses estovalles, llençols, una caixa de 
pi, coves, una altra pastera, una serra, rampins, filoses, etc.; dins la cambra 
alta restava una caixa de pi on es guardaven cintes de plata, agulles i dos 
anells d’or; aquí també hi havia un llit, un mirall bo i un retaule de sant 
Sebastià llis. 
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 Pel que fa al bestiar i la capacitat d’emmagatzematge de gra, can Raió es 
mostra en aquesta època com una possessió de gran rendibilitat i producció 
(vegeu la transcripció de l’annex documental). És interessant fer notar que 
no es documenta un celler pròpiament dit -sí dues bótes dins la sala-, es-
tança que trenta-tres anys més endavant sí apareixerà i amb més capacitat. 

 Estructura, dimensions i prestància ben diferent presenta les cases de can 
Castell, formades per planta baixa (bàsicament i senzillament moblada), 
amb dues cambres i unes cambres altes destinades bàsicament a magatzem. 
Les robes, a diferència de can Raió, eren absolutament austeres i molt sen-
zilles, així com les eines. 

 L’heretat basava la seva economia en aquesta possessió i en l’explotació 
d’una sèrie de peces de terra esparses pel terme de Sencelles. A més, el do-
cument apunta que els Castell aprofitaven l’explotació de sementers propis 
d’altres possessions (com ara Aireflor) o bé de terres dins Costitx. 
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VERS LA INTERPRETACIÓ DEL POU 
DE JUDÍ EN EL CENTRE DE
MALLORCA

 Malgrat en diverses ocasions hagi esmentat la singularitat de l’existència 
del Pou de Judí, em sembla que en aquestes Segones Jornades d’estudis 
històrics de Sencelles, havia de retornar-hi, amb plena consciència que 
l’aportació que faré serà ben poc original i no gaire innovadora. Haver 
nascut en el municipi de Sencelles, just a la banda oposada del Pou de Judí, 
i unes bones amistats m’obliguen a fer un tempteig de tornar a mostrar la 
força indicadora que té una comunitat jueva tot al bell mig de Mallorca, al 
menys, des de l’època bizantina.

 Comencem manifestant que entram en una qüestió materialment simple, 
com és la de comprovar una presència de jueus al centre de Mallorca, en 
una època de gran durada, que podria anar entre els segles iii i X. El final 
sembla segur, sense prejutjar que els jueus romanguessin encara en aquest 
indret en temps musulmans. Determinar el començament i l’acabament 
d’aquesta colònia jueva al bell mig de Mallorca correspon als arqueòlegs.

El fet a l’origen del nostre treball

 Nosaltres prenem com a punt d’arrencada les rònegues informacions que 
consten, unes en el Llibre del Repartiment reial, que esmenta l’Alq[ue]ria 
Judí .VII. jovades, existent en el lloc de Cascanar,1 prop de Ruberts, en el 
terme municipal actual de Sencelles, i el de l’homònim Rahal Judi, dins el 
terme de Pollença.2

1  Còdex llatinoaràbic del Llibre del Repartiment de Mallorca, ARM, s/n, Documents 
cabdals del Regne de Mallorca, Guillem rosseLLó bordoy, (ed.), (Parlament de les Illes Ba-
lears, D. L., S. 2007], fol. 60ra, 242. Ramon rosseLLó i Vaquer-Onofre Vaquer bennàsar, 
Història de Sencelles i Costitx, 1229-1600, Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports, [Palma, d. l. 1993]. 06-09-1247, 27; 13-11-1249, 28; 19-03-1314, 31; 07-09-1316, 
31.

2  Còdex llatinoaràbic, fol. 57ra, 230.
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 Unes altres, anàlogues, les llegim en el Memorial o Capbreu de çò que 
fou del nobble Gastó de Bearn, e es a Sóller, Canarossa, a el terme de la 
ciutad y illa de Mallorcha. Entre les propietats de Gastó de Bearn a Cana-
rossa ho hem de comptar les alqueries Jusse, 6 jovatae, i alqueria Judith, 
quae est 3 jovatae.3

 En tots aquests casos hem de comptar almenys amb famílies, sinó amb 
comunitats de jueus de l’època preislàmica, com bé ho revela el nom.4 
Malavegem contextualitzar un poc aquests establiments.

 Quant a les alqueries sencelleres, hem de recordar que el Llibre del 
Repartiment i el Memorial de Gastó de Bearn encara no podien conèixer 
l’evolució municipal que ens és familiar, per la qual cosa el document reial 
la situa com a terres

 De la porció del senyor Rey en lo terme de Sineu. Aquestes són les 
alq[ue]ries les quals lo Senyor Rey ha en Sineu e en los seus t[er]mes 
p[er] p[ar]t sua. En comesame[n]t daua[n]t la vila de Sixneu Aloffra.5

 Semblant localització trobam quan situa l’Hunor abn Lucet p[ro]p la 
uila, i, poc després, segueix un setè rafal, que es conegut com a Rahal 
Almenorq[ui] .III. jo[uades].

 Som, per tant, en el districte de Sineu, en el qual, antigament s’hi havia 
establert un menorquí, indubtablement amb els de ca seva, fet que encara 
fa més entenedora la presència a Mallorca de la família de Theodorus, en el 
segle V.

Tot apropant-nos a l’alqueria Judí, ens assabentam va correspondre als ho-
mes de Piera. Així ho llegim:

 Dels home[n]s de Apiera en lo t[er]me d[e] Sineu aq[ue]stes són 

3   Joaquín María BoVer a Juan dameto- Vicente mut- Gerónimo aLemany, Historia general 
del Reino de Mallorca, [editada per] Miguel moraGues- Joaquín María boVer, ii, Palma 
1841, 1004-1005.

4  Josep amenGuaL i batLe, Els orígens del cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament 
fins a l’època musulmana, I, (Els Treballs i els Dies 36), Mallorca: Moll 1991, 29. 

5  Còdex llatinoaràbic, fol. 57vb, 232-58ra-234.
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les alq[ue]ries les q[ua]ls los home[n]s de Apiera d[e]l se[n]yor Rey 
agere[n] del t[er]me de Sisneu p[e]r les lurs caualeries. Alq[ue]ria 
Judi .VII. jo[ua]des.6

 Observem que el rei en Jaume s’havia relacionat amb el castell de Piera 
o, amb el nom llatinitzat, d’Apiaria, indret en el qual hi havia crescut una 
població, en la comarca de l’Anoia. Ara bé, entre els homes de Piera hi 
hagué Arnau, el qual, en nom del Sagristà de Barcelona, del qual era lloc-
tinent, entregà a l’església o bisbat de Mallorca diverses jovades de les al-
queries d’aquesta comarca, tirant cap a la de Robines, de la qual en prengué 
una amb aquesta finalitat.7

 Quant al rafal pollencí, el trobam atribuït entre d’altres propietaris, a la 
casa del Temple, com ho llegim:

 Aq[ue]stes són les alq[ue]eries les q[ua]la Casa del Te[m]ple e En 
G[illemó] de Mo[n]tcada e d’En R[amon] Alaman e d’En G[uillem] 
de Clarmon reeberen del senyor Rey p[er] les lurs caualeries d[e]l 
t[er]me de Polensa.8

 Bastant més endavant, s’hi esmenta un dels molts rafals atorgats a aquells 
porcioners del rei: el Rahal Judi .IIII. jo[uades].9

 Retornat al Memorial de Gastó de Bearn observam com l’alqueria 
homònima, malgrat ortogràficament s’hi escrigui Judith, no solament el 
porcioner és diferent, ans també ho és el districte que, en aquest cas és el de 
Canarossa.10 L’indret de les alqueries de Judí, en l’organització territorial 
dels musulmans es van repartir en dos districtes, el de Sineu i el de Cana-
rossa.11 El fet és que, si sumam l’extensió del que era tingut com a propietat 

6  Còdex llatinoaràbic, fol. 60ra, 242.

7  boVer, a dameto, mut y aLemany, Historia general, ii, paLma 1841, 1005.

8  Còdex llatinoaràbic, fol. 56vb, 228.

9  Còdex llatinoaràbic, fol. 57ra, 230.

10  Vegeu, també, Guillem rosseLLó bordoy, El Islam en las Islas Baleares. Mallorca musul-
mana según la Remembrança de Nunyo Sanç y el Repartiment de Mallorca, Mallorca: Universi-
tat de les Illes Balears 2007, 36-37.

11  Agraesc als professors Antoni Ginard i Andreu Ramis, haver-me fet parar esment en 
aquesta dada.
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antiga del jueu o dels jueus, tenim les 7 jovades de l’alqueria Judí, de la 
part reial, les 6 jovades de l’alqueria Jusser, que interpretam com a jueu, 
i les altres 3 de l’alqueria Judith, ambdues de Gastó de Bearn, sumen 16 
jovades, mentre que la de Cascanar, que originà un nucli de població en 
feia 12.12

 Fins aquí arriben els textos, que obren una porta molt ampla a 
l’arqueologia. Cal datar el pou existent, veure’n quin ús tingué, copsar si 
va servir als vianants, vora el camí que sembla que ja hi era, etc.

Vers la interpretació

 Des del nostre punt de vista, proposam la hipòtesi que, en ambdós casos 
ens trobam l’antropònim Judi, originat a partir del terme llatí Iudaeus, que, 
en el genitiu, en aquest cas possessiu, es transforma en Iudaei. El diftong 
ae esdevingué simplement una e, que va desaparèixer, donant pas al terme 
Judi, que degué esdevenir simplificat amb l’accent sobre la vocal final, 
Judí.

 Sembla que som davant unes nissagues anàlogues a la d’aquells lati-
fundistes i naviliers, semblants a Theodorus i als altres jueus de Magona, 
(Maó) del segle V. Malgrat l’Imperi romà havia entrat en l’absolutisme, tot 
adoptant una política religiosa favorable al catolicisme, i cada cop més hos-
til als pagans, als jueus i als heretges, no creiem que, al llarg de la quaran-
tena d’anys, que transcorregueren entre la maquinació del bisbe Sever, de 
l’any 418, i la conquesta vàndala de Genseric, pels volts del 455, els jueus 
de Mallorca fossin anorreats. Indicarem, més endavant, alguns indicis de la 
presència d’aquest poble a les tres illes grans de l’arxipèlag.13 En qualsevol 
cas, durant els 79 anys de l’època vàndala els jueus pogueren refer-se, i no 
hem de descartar que les famílies menorquines convertides l’any 418, moltes 
per interessos econòmics i polítics, retornessin a les pràctiques de la sinagoga, 
o restablissin la secular convivència.

 Amb tot, en temps vàndals i durant l’època bizantina els jueus pogueren 
refer-se, car durant la primera època no sembla que fossin molestats i en

12  boVer, a dameto, mut y aLemany, Historia general, II, Palma 1841, 1004.

13  amenGuaL i batLe, Orígens del Cristianisme a les Balears, I, 26-28.
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temps bizantins les restriccions eren solament aplicades i aplicables en les 
regions properes a la cort imperial, mentre les Balears sempre foren peri-
fèriques.

 Per la nostra banda, creiem que aquestes colònies de jueus eren uns dels 
grups que seguiren fomentant el comerç interinsular i amb l’exterior, que 
va existir, com ho mostren les importacions de ceràmiques, els mosaics, 
els anells, les sivelles, amulets, i altres productes, dels quals n’hem parlat a 
diversos indrets, tot seguint els arqueòlegs. També pogueren tenir qualque 
connexió amb els models que inspiraren les construccions de les basíliques 
i la conseqüent ornamentació. El mosaic de la basílica de Cas Frares, del 
qual ens n’ocuparem amb poques línies, i tot i que no té paral·lels coneguts, 
doncs totes les escenes que hom ha pogut interpretar representen esdeveni-
ments narrats a l’Antic Testament, tanmateix és difícil desconnectar de la 
producció exterior d’aquells objectes en aquelles centúries.

 Per tal d’ajudar a situar l’alqueria i el rafal «Judí» de Sencelles i de Po-«Judí» de Sencelles i de Po-Judí» de Sencelles i de Po-» de Sencelles i de Po-Sencelles i de Po-
llença, respectivament, malgrat ens repetirem, recollirem unes dades sobre 
els orígens de la presència jueva a les Illes Balears. Les primeres seran 
extretes de l’arqueologia, i pouarem les segones dels textos escrits, tot re-
cordant que la historiografia mallorquina no ha aprofitat, com és senzill de 
fer-ho, la carta del bisbe Sever de Menorca, sobre els esdeveniments del 
febrer de l’any 418.

 En qualsevol cas, hem d’assegurar que la comunitat jueva, en el mo-
ment de la conquesta de Mallorca, de 1229, ja no existia en el cor de l’Illa, 
perquè els jueus foren uns grans col·laboradors del rei conquistador, i els 
hagués reconegut on els hagués trobat, al temps que els hagués respectat les 
propietats i, fins i tot, els hagués confiat moltes gestions econòmiques. Per 
tant, detectam que les denominacions Judí, d’aquesta alqueria en el distric-
te de Sineu, i de l’homònim rafal del districte de Pollença són un fòssil de 
la toponímia, que recorden els antics habitants, però no els del segle xiii.

 Amb tot, és interessant recordar que, per l’any 1280, dins la demarcació 
del que esdevindria municipi de Sencelles, el jueu Hayó ben Bolax, tenia 
diversos deutors entre els qui habitaven Benyali, o Biniali.14

14  Ramon rosseLLó Vaquer-Onofre Vaquer bennàsar, Història de Sencelles i Costitx. 
1229-1600, Palma: Govern Balear 1993, 21.
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Els jueus a les Balears en temps romans
Comença a despuntar l’arqueologia

 Començant aquesta referència, volem corregir les diverses vegades que 
hem donat per jueu i del segle I un bec d’àmfora, trobat a Eivissa. Sembla 
que no té res a veure amb una inscripció hebrea. Per tant, en prescindim per 
complet.

 En canvi, ja ens és més útil una llumeta de test, que porta clarament 
ressaltada la menoràh, i que fou trobada a Palma, en la murada del Baluard 
d’en Berard. La datació que ha rebut la podria portar al s. iV.15

 Vora aquesta deixalla jueva, que és transportable, i, per tant, podria ser 
importada, n’hem de sumar altres que són estables, i produïdes a les Bale-
ars. Començam per afegir el cementiri jueu a ses Fontanelles (Santa Maria), 
del s. v. Ens trobam, per tant, amb una necròpolis jueva, en la qual hi ha la 
inscripció repetidament gravada a tres peces de plom, que diu «Semuel, fill 
de R. Haggay». Aquesta troballa fortuïta dels anys 1939-1941,16 sembla que 
encara no ha rebut la interpretació completa. Vora aquestes inscripcions 
hi podem observar altres incisions, que no exclouen altres noms i signes 
diversos. Per tant, els experts hauran d’ajudar a sumar noves informacions. 

 Aquest cementiri ens mena a una petita colònia jueva, els integrants de 
la qual havien accedit a la propietat agrària, a l’interior de l’illa. Tenim, per 
tant, un indicatiu que ens mostra com els hebreus feia decennis que havien 
arribat a Mallorca i que s’hi havien establert. Havia passat l’etapa de la 
presència, encara que fos periòdica, característica dels mercaders.

15  Francisca torres oreLL, «Restes romanes a sa Calatrava (Palma). Avanç sobre l’exca-
vació arqueològica», en L’Antiguitat clàssica i la seva pervivència a les illes Balears, XXIII 
Jornades d’Estudis locals, Palma, del 17 al 19 de novembre de 2004. Coordinació: María 
Luisa sánChez León. Maria barCeLó Crespí, (Institut d’Estudis Baleàrics), Palma 2005, 293, 
amb una fotografia a 300.

16  J. M. miLLás VaLLiCrosa, «Los plomos con inscripción hebráica de Ses Fontanelles (Ma-
llorca)», Sefarad 18 (1958) 3; Cristóbal Veny, Corpus de las Inscripciones Baleáricas hasta 
la dominación árabe, (Biblioteca de la Escuela Española Hist. y Arq., Roma 15), Roma: 1965, 
12, 23-24; G. rosseLLó bordoy, «Los siglos oscuros de Mallorca», Mayurqa 10 (1973) 88, es 
va fer eco d’aquests ploms i ha proposat l’estudi de llurs possibles relacions amb els mosaics 
de Cas Frares de Sta. Maria del Camí. Cf. Josep amenGuaL i batLe, Els orígens del cristianis-
me a les Balears, I, 360-365.
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Cas Frares:

 Encara volem deixar constància d’un altre monument, com és la basílica 
de Cas Frares. És ben cert que el monument que es va excavar era una ba-
sílica.17 Però hom mai no ha de perdre de vista que el paviment de mosaic 
descrigui quasi fil per randa una història tan jueva com la del penúltim fill 
de Jacob/Israel, Josep. Aquest va ser venut als nòmades ismaelites, revenut 
al Faraó d’Egipte, etc. La singularitat ens condueix a un ambient cristià, 
molt familiaritzat precisament amb aquella part de la Bíblia que és en comú 
amb els jueus, més ben dit, que primerament és dels jueus. No oblidem que 
és ben probable que, com a Menorca, el cristianisme arribàs a través de 
qualque cristià que viatjava amb una nau de jueus, o que jueus i cristians 
arribessin junts. No oblidem que la Carta del bisbe Sever ens dóna testi-
moni que la més nombrosa comunitat jueva, i la cristiana, a Magona, duien 
anys de bona convivència.

Conclusió: 

 Diguem que les restes jueves a Mallorca es troben ben disperses, una a 
Palma, la llumeta, i les altres ja en la Part Forana. Dues en el Pla, en am-
bient rural, una  a Santa Maria del Camí, i l’altra a l’extrem nord-oest, a 
Pollença.
 Aquests vestigis no ens desvetlen el tipus de professió que exercien els 
jueus, però alguns, almenys, devien ser terratinents.

 En definitiva, quan ens referim, encara que sigui sumàriament, a unes 
restes arqueològiques, cal no ser materialistes, en el sentit que pel simple 
fet que ha aparegut un objecte, que pertany a una cultura diversa de la del 
lloc, ja donem per fet que aquell poble que va produir aquell objecte va 
habitar, conquerir, etc., aquest altre país. Vull dir que la presència de la 
llumeta jueva podria haver arribat en l’aixovar de qualsevol mercader, o 
ser fruit d’un regal, d’una pèrdua, etc. D’aquí que la llumeta, trobada a Sa 
Calatrava, no té el mateix pes que les tombes de Ses Fontanelles. És cert 
que podríem arribar a comprovar que la llumeta la varen fer amb argila 
mallorquina, i la varen coure en un forn mallorquí. Aleshores el pes de la 
informació seria major.

17  Josep amenGuaL i batLe, «Entorn de les despulles jueves i paleocristianes a Santa Maria 
del Camí (Mallorca)», VII Jornades d’estudis locals. 7 i 8 de novembre de 2014. Bartomeu 
Horrach i el seu temps (1914-1936). Santa Maria del Camí: Ajuntament 2018, 163-175.
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 I en aquest punt volem incidir en què l’alqueria Judí de Sencelles i el 
rafal del mateix nom de Pollença, deguda la seva extensió, són dos testimo-
nis que diverses comunitats jueves s’endinsaren en l’interior de Mallorca, i 
arribaren a l’explotació agrària, de la qual en seria un indici el pou de Judí, 
si es pogués comprovar arqueològicament la data de quan l’excavaren. 
Aquestes comunitats hebrees probablement tingueren relacions amb les de 
Menorca, i, amb les d’Eivissa. No sabem quina era l’ètnia de l’Almenurquí, 
de la contrada de Sineu.

 Quant a les de Menorca sabem que els contactes existiren amb Mallorca, 
i fins i tot es tractava de famílies establertes a ambdues illes, que es movien 
ràpidament per mar, i disposaven de grans propietats a una i altra illa ba-
lear.

 Desconeixem, però, quina va ser la seva trajectòria politicoreligiosa, i, 
per tant, econòmica.

 Encara ens cal demanar-nos si aquesta comunitat jueva es va relacionar 
amb els habitants dels diversos poblaments, que haurien donat continuïtat 
als nuclis datats en el talaiòtic.

 Però probablement hom afegirà qualque element interpretatiu més en-
riquidor si assoleix integrar de qualque manera l’alqueria i el pou de Judí 
en la xarxa de comunicacions tardo romana, tot eixamplant l’espai de la 
recerca arqueològica ja en curs, per obra d’altres investigadors.18

 La interpretació de l’alqueria de Judí i del seu pou demana un context 
poblacional, interrelacionat amb la resta de la societat mallorquina, existent 
en una illa comunicada a través de la mar.

 En definitiva, amb aquesta alqueria sencellera, són tres els poblats jueus 
que coneixem dels temps preislàmics mallorquins, tots tres en la part forana.

18  Catalina   Catalina mas FLorit, El poblamiento de Mallorca durante la Antigüedad tardía: la 
transformación del mundo rural (ca. 300-902/903 d.C), (Universitat de Barcelona. Facultat 
de Geografia i Història), Trabajo presentado para la obtención del grado de Doctor. Barcelo-
na 2013, 118-120.
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CURIOSITATS EN ELS LLIBRES
SACRAMENTALS DE LA PARRÒQUIA 
DE SENCELLES

 El Concili de Trento fou un Concili Ecumènic que l´Església Catòlica va 
iniciar l’any 1545 i va finalitzar el 1563, en períodes discontinus, va tenir 
lloc a la ciutat italiana de Trento. Es va convocar com a resposta a la Re-
forma Protestant per aclarir diversos punts doctrinals: abordar la reforma 
de l’administració i disciplina eclesiàstica i, també, la creació dels arxius 
parroquials, tema de la comunicació.

 Els llibres Sacramentals són una gran font d’informació per conèixer la 
vida dels nostres avantpassats. En ells estan reflectits els seus naixements-
batejos, casaments i defuncions. El primer matrimoni registrat a Sencelles, 
correspon al mes de març  1565: Miquel Vig, fill de Josep Vig casat amb 
Margarita Ramis filla de Rafel Ramis. (És l’única vegada que el llinatge 
Vich està escrit amb g final). El dels batejos és del mes de juliol de 1510 
(anterior al Concili) d’una filla de Sebastià Balla. El de defuncions corres-
pon al mes de gener de 1563 i el finat fou Agustí Socias. El dels albats 
detalla la mort de la nina Joana Anna el 16 de juliol de 1679. 

 Si en el títol he detallat Curiositats no significa que vulgui menysprear 
els responsables dels escrits, però el que era correcte aquells anys, avui ens 
pot produir un somriure, per la seva manera d’expressar-se, a vegades de 
manera graciosa i moltes altres, fan pensar molt. Hi apareix reflectida, una 
societat molt compartimentada: els rics mereixien tota l’admiració, la qual 
queda ben explícita amb la llargària dels escrits en el registre pertinent; en 
cas contrari, només mereixien l’atenció  d’una o dues ratlles. Eren altres 
temps! 

 Cada cert temps, el Bisbe efectuava una visita “als llibres parroquials”  
per certificar o no, que l’escrit corresponent fos correcte, i  molt poques 
vegades el Sr. Bisbe donava el “Vist i Plau”.  Sempre hi havia defectes que 
manava fossin esmenats.

 Després de  l’any 1715, l’Antic Regne de Mallorca quedà en mans dels 
Borbons, els quals manaren que tots els escrits havien de fer-se en castellà. 
Però els Vicaris o els Rectors de Sencelles, que eren els encarregats dels 
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esmentats escrits, van trigar a obeir 58 anys. En concret no va ser fins el 28 
de febrer de 1773.  

 Fins a final del segle XVIII i principi del segle XIX, els Peres eren Peras, 
les Gerònies Hieronies, les Praxedis Prixiedis etc.  Els criteris gramaticals 
no eren gaire clars. 

 

Per descomptat, els escrits estan tots reproduïts com els originals.

VISITA GENERAL DE SENCELLAS Y MAYO 9 DE 1733 
(DEFUNCIONS)

 El Ilustrísimo i Reverendísimo Señor Obispo Benito Cañellas Escardó 
Obispo de Mallorca prosiguiendo su general visita, visita este libro y man-
do en pena de 5 Libras que no se vien mas de oy en adelante abreviaturas 
ni guarismos sino que sus partidas se extiendan todas con letra claras; y 
así mismo que al fin de cada una de ellas el Rdo. Rector o Vicario; enfee 
de lo qual lofirmo y que lo firma bajo de ella de su propio nombre. Así lo 
proveyo mando y firmo Su Sa Ilustrísima i Reverendísima de que doy fdo yo 
el  infrascrito Secreto.  

VISITA SEN(?) DE SENCELLAS MAYO 3 1733. (ALBATS)

 El Ilustrisimo y Rmo. Sr. D. Benito 
Cañellas y Escardó Obispo de Mallorca vi-
sito este Libro y mandó que para los efectos 
que pueden sobrevenir y para que las par-
tidas tengan & crédito devido diga el Rdo. 
Rector o su Vicario al último de cada una de 
ellas enfe dela qual Lo firmo y que lofirma 
bajo de ella de su propio nombre. Así lo pre-
veyo mando y firmo du Ilustrísima de que doy 
fee Yo el infrascrito Secretario.
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VISITA PARTICULAR DE SANCELLAS JUIO 3, 1736  (ALBATS)

 Visitose este presente libro por el Magnífico y Reverendísimo Sr. D. Be-
nito Caañellas y Escardó Obispo de Mallorca y mando que todas las parti-
das se escrivan con letra clara é intelligible: asi lo mando Su Señoria y lo 
firmo de que doy fee jo elinfrascrito Segretario.

El Rector Raphel Cirer Verd i el Vicari Juan Estela així ho van fer, però... 
aviat tornaren als mals “hàbits”

BATEJOS SEGLES XVIII I XIX

06.09.1701 =  D. Antoni Capó, Vicari de Sencelles ha batejat a Pera Josep 
Francesch fill de ...        
           
31.10.1701 =  ... fou batejada n´Apolinia Roca Amengual...
 Com podeu comprovar, els noms propis no tenien una regla massa es-
tricta. 

25.11.1701 =  ...Fou batejada Juane Matheva Boneventura, filla dels seus 
pares.
    (Significava que no tenia pares coneguts, però no era de la Inclusa, ja 
que no es detalla a l’escrit).

06.04.1711 = Batejat jo el Reverend Juan Cirer Retor i” Cathectesi”ab 
Esclava       licencia del  Molt. Il.lustríssim V. General una esclava del  
Doctor “enquiscans” drets Miquel Ramis y Ferrer de Ayreflor en casa sua 
y per malaltia esta esclava fonch son nom Maria Antònia foren padrins el 
Doctor Miquel Ramis y la Sra. Antònia Borràs cong.

 És molt trist tenir esclaus. Jo pensava que ho havia llegit malament, 
però no. Només la batejaren quan estava a punt de morir. Només els pa-
gans podien ser esclavitzats?
Enquiscans significava que el Sr. Ramis era “doctor amb els dos drets”.

14.02.1782 = Una hija de Rafael Gelabert i de Catharina Arrom cong. Del 
lugar de Biniali fue “tocada de aguas” por la comadre del mismo lugar 
por no haber dado tiempo de llegar a la Pila Bautismal de toto lo qual doy 
fe.
   Antonio Estela Pro. Y Vicario.
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   “Tocada de aguas” significa que va ser batejada d’urgència a casa seva. 
La comadre no era una comare com nosaltres coneixem avui en dia. Solia 
ser la dona amb més fills del poble, i suposadament tenia experiència.

13.10.1787 =   Bateix de Catharina Anna Ramis hija de Juan Ramis de esta 
Parróquia y de Apolonia Campins del lugar de Consell, abuelos paternos 
Pedro Ramis y Catharina Oliver, cong. y maternos Bernardo Campins y de 
Agueda , cong. nacida el mismo dia a les tres de la madrugada......

   D. Gabriel Bertran, pro. y  Ror.

Camelas    Bateix Águeda Maria Ramis....nacida el mismo dia a las tres de
 la  Madrugada....

   D. Gabriel Bertran, pro. Ror.

  Eren bessones. Pens que la paraula castellana “gemelas” no els sonava 
massa al Rector o al Vicari
   
05.12.1787 = Bautizé jo D. Bartolomé Llabrés una niña que nació dicho 
dia serca las tres de la tarde de Margarita Serra de Bartolomé i Catharina 
Torrens cong. de esta parróquia pusele por nombre Maria Ana assitieron 
de padrinos Bartolomé Serra y Catharina Torrens a quienes advertí del pa-
rentesco y obligación y no puedo dar fe quiens sea el Padre de dicha niña 
por aver causa pendiente en que se ventila el (?) y así la firmo.     
                   
   D. Gabriel Llabrés Vic. De Sancellas.

 A la part esquerra de l’escrit hi ha una nota:  que la resulta de la causa 
fue, que efectuó matrimonio la Margarita Serra madre de la referida niña 
con Antonio Puig soltero hijo de Pedro y de Maria Ana Llabrés, de esta 
Parróquia.

22.12.1898 =  Maria Amaya y Slva. D, Miguel Arbona cura propio de la 
parróquia de Sant Pere bautizé una niña nacada a las ocho de la noche 
anterior, hija legítima , según declaración del padre que no presenta certi-
ficación del matrimonio que lo pedí por tenerla en Barcelona de Sebastián 
Amaya y Heredia, natural de Barcelona tratante y Joaquina Silva y Florez 
natural también de Barcelona: siendo sus abuelos paternos Antonio na-
tural de Sevilla y Dolores....  Fueron testigos José Roig, albañil i Miguel 
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Cirer sacristán ... Y, para que conste escribí y autorizé la presente partida 
wn wl libro de bautizos de esta parròquia en el dia mes y año expresados.

   Miquel Arbona Cura propio.

   Eren una família de tractants d’animals. En aquells anys eren molt co-
muns per terres mallorquines. D. Miquel, a l’escrit, volgué deixar molt clar 
que ell va demanar el certificat de matrimoni. Però, per ventura, va creure 
millor tenir un infant batejat que no anar a cercar certificats.

DEFUNCIONS SEGLE XVII

30.01.1613 = Fonch sepultada marianna filla de Bernat Amengual sens 
testament sen obres pies ysan vuit misas baxes y una misa baxa perpetua 
lodia de Santa Anna testimonis Antoni Carbonell y Juan Reyo ylo Rdo. 
Mossen Pere Llabrés qui le confesa.

Encara deu estar en vigor la missa perpètua? Després de 407 anys no és 
probable. 

26.10.1613 =  Fonch enterrada Prixedis Gelaberta viuda deixada de Ma-
teu Gelabert feu testament enpoder de Pere Llobera. Fets a 24 octubre 
1613.
Fa marmasons
Primo vol que en continent seguida la sua mort fer selebrades trenta misa 
baxas en ma parroqquial.

13.03.1613 = a 13 de Marts 1613 foch sepultada Antonia vidua de Fran-
cesc Armengol de bini fat feu obres pies i deixa per la sua anima trenta 
misas en esta parroquial testimonios pere Seguí y Honorat Armengol y jo 
Pere Llabrés qui la confesat. 

27.06.1614 = A 27 de juny 1614 fonch enterrada Juana muller de Juan 
Vich cens testamen . feu obres pies en consentiment de son marit, y dexas 
per la sua anima deu mises baxas en nostra parroc hial una vegada fonts-
clament. Soes sinch misas al altar maior, tres avemaries al Roser y dos enlo 
altar despres per las quals dexa la quantitat acustumada. Testimonis Pere 
Segui y jo Gabriel March Rector qui la confesio.
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 Acabem de veure tres exemples de com les dones perdien els seus llinat-
ges, en favor del dels seus marits, fins i tot els feminitzaven. 

12.09.1614 = Fonch enterrada Catharina pascuala criada dela Sra. Elia 
Pobre             nor Morey  mori sens testament. anlifeta dir una misa baxa.

11.10.1614 = Fonch enterrat Antoni Valls de porreres misatje del Sr. Sant 
Pobre            Juan decanarosa, morir sens testament. es pobre.

05.05.1624 = a 5 de maig 1624 fonch enterrada ladona Juana Seguina 
muller de Sebastia Segui cens testament. anhifetes diu vint misas baxes en 
lo monestir de Sant Francesc de Padua de la vila de Campos.

13.03.1613 = a 13 de Marts 1613 foch sepultada Antonia vidua de Fran-
cesc Armengol de bini fat feu obres pies i deixa per la sua anima trenta 
misas en esta parroquial testimonios pere Seguí y Honorat Armengol y jo 
Pere Llabrés qui la confesat. 

Setembre 1649 = fonch enterrada Catharina Carbonella donzella filla de 
Antoni Carbonell cens testament ni obres pies al dia de lon dema sos pares 
li ferin dir misa cantada y salve en cada altar i sis mises baixes.

29.04.1658=  A 29 Abril 1658 fonch enterrada la dona Antonia Antonina 
Arrom vda de bartomeu Ramis cens testament ni obres pies son jerma li feu 
dir misa cantada i quatre salves al dia del enterro. Tet-xam ala sobredita 
per ser pobre (?) Deu (?)  als u maig 1659.

Hem d’entendre que l’any 1659 la van esborrar del registre?  No queda 
gaire clar.

DEFUNCIOS SEGLE XVIII

Febrer 1702 = Morí Magdalena Llabrés alies... vídua sent testament ni
Pobre              obres pies.
Pobre
                            
10.05.1702 = Fou enterrada una filla de Sebastià Florit i Magdalena
Pobre            Torrens con jugues de nou anys a nom Joane a Con fesat
                     (sic) i extremendsiat(sic)
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17.05.1711 = Maria Antònia esclava del Doctor en “guinscums” dret
Esclava          Miguel Ramis y Ferrer de Ayreflor morí el 17 de maig de 1711 
fonch enterrada als 18 dies rebe tots els sacraments, y tingué assisténcia de 
bon morí. “Anima ejus requiscant in pase Amen”. 

26.03.1720 = Catharina delo Ospital General de edat de 20 Anys poch mes
Pobre            o menos filla de sos pares, havitava des de minona a casa de 
Bernat Ferragut y de Juana Maria Gomela cong. desta vila; Morí als 26 
de Marts 1720, y fonch enterrada en esta parr.ª enlo vas de Santa Agatha 
als 27 dies; no feu obres pies, ne tastament. Rebe tots los segnaments dela 
Iglesia en esta ultima en fermedad abministrats, el de la penitència y el 
Rdo. Juan Aloy pre. El dela Eucaristia y lo Rdo. Juan Cirer Pre., y el de 
la Untio i Juan Cirer Vicari; y tengué assistencia de bon morir , “cujus 
amima requiescant in pace. Amen”

08.12.1763 = Phelip Cirer de 50 anys fill de Pera y de Joana Mª Verd; 
cong. fonch enterrat als vuits desembre mil set cents sexanta y tres y mori 
als sis dies feu testament en poder del “Discreto” Andreu Bernat Notari 
als 21 setembre de 1750 y en el obres pies siguientes eligex marmasons 
a Joana Mª Puig se muller el Rector Raphel Cirer, Pere y Juan Cirer sos 
germans; elegexo sepultura enla Iglesia Parroquial de Sancellas ab misa 
cantada ab Diaca y sub diaca lo demes empero de la sua sepultura y en-
terro vol se a coneguda de los marmasons dexa al Rector 5 Lliures per son 
dret parroq. Y a la terra Santa 5 Lliures, mana seguida la sua mort li sien 
celebrades cent sinquante mises baixes (només resades)  celebradores 50 
en dita Parroquial Iglesia y las restants a disposició de sos marmasons. 
També los Sagraments administrats el de la Penitencia per el Rd. Jaume 
Ramonell Pre. y  los demes per el Rd. Antoni Llabrés Vicari y tingue assis-
tencia abe morí; en fe de lo qual lo firmo.

   Rdo. Raphael Cirer Rector de Sancellas.

28.11.1777 = Magdalena alias garau hija de sus padres que pidiendo
Pobre          limosna murió en Son Saletas alos vint i ocho de Noviembre 
de 1777 y fue enterrada a los veinte y nueve dias. No otorgó testamento ni 
mandas pias se enterró...(no és llegible) y salves al altar mayor... rosario. 
No recibió los Santos Sagramentos  por haber muerto repentinamente. De 
lo que doy fe.

   Bartolomé Verd Rector.
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03.02.1784 =  Antonio Borrràs hijo de sus Padres de edadde 38 años poco 
más o menos falleció a los tres de febrero de Mil ciete cientos ochenta y 
quatro, y en el dia siguiente fue enterrado enla Parroquial Iglesia de San-
cellas. Al primero de febrero de dicho año hizo mandas pias y en poder del 
Rdo. Mathies Verd pro. y Vicario y Margarita Gomila manda ser enterrado 
en dicha Parroquial Iglesia y que se le cante oficio con ministros, y seys 
salves, dexa al R. Sr. Rector 5 Libras por su derecho parroquial toma de 
sus bienes por sus mandas pias  diez Libras de las quales pagados todos 
los gastos precisos de lo que quedara manda le sean selebradas misas en 
sufragio de su almaa voluntat de sus albaceas, recibió los Santos Sagra-
mentos que le administró el de la penitencia el R. Miguel Salom Presbitero 
el Viatico el R. Gabriel Bestard Presbitero y el de la  Extremaunción el 
Rdo. Mathies Verd Presbitero y Vicario, tuvo asistencia de bien morir, de 
que doy fe.

 Aquest registre ens mostra com un senceller “fill dels seus pares”, els 
quals ocupaven el darrer “graó en l’escala social”,  va aconseguir reunir un 
patrimoni, no sabem si gros o petit, però ho va aconseguir. Ho demostra el 
fet de cedir un total de 15 lliures de “deixa” a l’església “mandas pías”, en 
poder dels seus marmessors, el Vicari i de Margarita Gomila. Na Margalida  
era la seva dona o la mare adoptiva?)

 Només mirant els registres, no és necessari llegir-los, podem saber qui-
nes eren les persones riques i quines eren les pobres del poble. La pobresa 
només mereix unes poquíssimes línies,  pels benestants, els escrits eren 
molt més llargs. 

ALBATS SEGLE XVIII

26.08.1701 =  Fou enterrat un nin (no detalla el nom) “tocat de Aigua” fill 
de Antoni Moragues y Juana Cirer cong.

25.02.1702 = Francisca Puig muller de Antoni Sastre te un nin del Hospi-
tal General nom Guillem Cart.439. morir els 26 dies febrer
     
 Quan un matrimoni treia un infant de l’Hospital General, li donaven una 
cartilla per així tenir un control dels menuts i de la família que els acollia. 
El matrimoni que recollia un nin o nina de l’Hospital, era, quasi sempre, 
que havia perdut un fill de pocs dies o mesos.  Al mateix temps, rebien una  
petita quantitat de doblers per fer-se càrrec del menut.
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22.01.1783 = Antoni Ferrer hijo de Pedro Juan  y de Francisca Ana Cape-
llà, cong. de esta parróquia  falleció diaveinte y dos Enero mil setecientos 
ochenta y tres, la edad cerca de diez años y el dia siguiente fue enterrado 
en esta Iglesia, no recibió Sagramento alguno por ser demente a “nativita-
de” según certifico y firmo.

                                   D. Gabriel Bestard Pro. y Rector.

Nativitade: significa que Antoni va néixer amb deficiències mentals.

MATRIMONIS SEGLE XIX                

04.06.1889 =  En la villa de Sansellas Obispado de Mca. y Província de 
las Baleares a quatro junio de mil occhocientos ochenta y nueve, vistas 
las letras, espedidas el dia primero del mismo mes en la Curia eclesiàstica 
de esta Diócesis por el Muy Ilustre Señor Vicario General de la misma 
y autorizados por el Notario D. Guillermo Ferragut, yo el Presbítero D. 
Miguel Cirer Coadjutor de la parróquia de San Pedro de dicha villa, espre-
samente facultado por el Cura propio desposé en la misma por palabras 
del presente y selé, segun los ritos y ceremonias de Nuestra Santa Madre 
de la Iglesia a Pedro José Perelló y Llabrés, labrador de cuarenta y nueve 
años, natural  de Pina y vecino de esta parróquia, hijo legítimo de Juan 
Perelló y Puig y Clara Maria Llabrés y Pol naturales de esta villa, Viudo 
de Antonia Ramis y Coll fallecida el quince de febrero de mil ochocientos 
ochenta y seis en dicha villa de Sancellas, con Maria Magdalena Cirer 
y Gomila, soltera, de treinta y un años de edad, sin profesión, natural y 
vecina de esta misma villa é hija legítima de Juan Cirer y Verd y Coloma 
Gomila y Verd, difuntos, naturales de la misma, siendo testigos Miguel 
Cirer y Llabrés y Gabriel Horrach y Ferrer de esta vecindad. Asistió el 
Señor Juez Municipal oportunamente avisado por el contrayente conforme 
recibo presentado. Aparece de dichas letras que la contrayente carece de 
padres. Fueron proclamados corforme el Tridentino, habiéndose dado la 
última el dia treinta del último mayo, no resultando impedimento alguno 
canónico ni civil y se cumplieron los demás  requisitos legales, de todo lo 
cual certifico y firmo en el dia espresado.

   Miguel Cirer Pro. Coadjutor.

 Na Maria Magdalena, pel que sembla, es va casar en contra de la volun-
tat dels seus dos germans, que no varen assistir a la cerimònia.  Per sort, D. 
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Miguel Cirer, el capellà que els va casar, era parent seu.
L’expressió Cura propio era l’equivalent a Rector.

27.01.1900 = Se casaron D. Luis Gil y Verdejo, soltero, con doña Maria 
Rosa Bibiloni. Se casaron en la Merced (también se registró en la Par-
róquia de Sencellas) El teniente Vicario de la capitanía General de Bale-
ares los casó. El novio era auxiliar de 4ª clase de oficinas del cuerpo de 
Artillería, soltero de 27 años, natural de Manila isla de Luzón, su padre 
Félix natural de Azcoita (Guipuzcoa) y la madre Eufemia, natural de Bur-
gos. La novia es viuda de Matías Verd y Oliver, en primeras nupcias, y en 
segundas de  Jaime Castell y Ramis, propietaia de edad 44 años, natural 
de Biniali. Él tuvo el consejo favorable materno en Madrid.

 Només n’he detallat una petita mostra dels matrimonis, batejos i defun-
cions, però pens que és ben representativa. He pensat que ampliar-ho més 
no aportaria massa interès i podria fer-ne pesada la lectura. El que sí vull 
recalcar és la rica i extraordinària informació que es desprèn dels Registres.



EL LÍMIT SUD-ORIENTAL DEL
DISTRICTE DE CANARROSSA

Antoni Ginard Bujosa
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EL LÍMIT SUD-ORIENTAL DEL
DISTRICTE DE CANARROSSA

Introducció

 Aquest treball forma part d’una proposta d’estudi més àmplia, encami-
nada a analitzar la toponímia del repartiment de l’antic districte islàmic de 
Sineu i de la seva perifèria, amb l’objectiu de conèixer no només l’origen 
toponímic, sinó també la seva ubicació i l’evolució del territori.1 Per tant, 
únicament es tractaran algunes unitats toponímiques ubicades dins el dis-
tricte de Canarrossa (Sencelles i Costitx).

 Una qüestió prèvia a aclarir és que, al llarg d’aquesta comunicació, quan 
ens referim al districte de Canarrossa ho feim a partir de la perspectiva 
usada en la documentació repartimental (1232 i següents) que, més enllà 
del nom que el designa, no necessàriament ha de coincidir amb la realitat 
prèvia a la conquesta feudal. Així, el districte Qanarūs̐a és un dels tretze 
districtes en què era dividida Mallorca a l’època musulmana que, després 
de la conquesta cristiana, fou adjudicat a Gastó de Montcada, vescomte de 
Bearn i altres. Comprenia els termes actuals de Sencelles, Costitx, Binissa-
lem, Lloseta, Alaró, Consell, Santa Maria i Santa Eugènia.

 El topònim Q.n.rūsa és catalanitzat “canarrosa” i normalment se li ha 
atribuït l’etimologia de “hanata-r-rosa” (ḥᾱnat o khᾱnat al-‘arūsa), equiva-
lent a “tenda o posada de la novia”. Segons Miquel barCeLó (1984: 90), és 
més plausible suggerir qanᾱt al-‘arūsa. El mot qanᾱt designa una captació 
d’aigua drenada per gravetat; de fet, hi ha documentades sèquies a tot el 
districte. El text català del Repartiment també esmenta un torrent Larosa a 
la mateixa zona.2

 Una altra qüestió és la realitat territorial que designa. Segons els manus-
crits del Llibre del Rei, la divisió territorial de Mayûrqa estava organitzada 

1  Vegeu una primera aproximació a Ginard buJosa, Antoni; ramis puiG-Gròs, Andreu (2014).

2  Sobre el significat i possible origen del topònim, vegeu barCeLó, Miquel (1980),                    
pàg. 40-41.
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en tretze circumscripcions denominades en àrab djuz, plural adjzâ,3 que 
als textos en llatí tenen la correspondència de terminus; terme en català 
i, en pocs casos, els adjzâ són denominats partides.4 El djuz és, a l’Orient 
mitjà, una zona habitada per membres tribals i generalment dedicada a 
pastures. A al-Andalus tendria un sentit no gaire diferent. El djuz doncs 
hauria de designar terres comunals i conseqüentment lliures dels impostos 
específicament musulmans (barCeLó, 1984: 91).

 El fet que la documentació repartimental inclou dins cada un d’aquests 
districtes o circumscripcions (djuz, terminus, terme, etc.) altres entitats 
territorials de menor rang, com alqueria, rafal, almunia, terra, camp, etc., 
que designen terres de conreu, posa en evidència que, el 1229, la paraula 
djuz no feia referència només a unes terres incultes de pastura. Tanmateix, 
però, la persistència a través de successives ocupacions de dos grups, 
militars i ideològics, que es transformen en classes dirigents (almoràvits i 
almohades), d’aquesta específica, i fins a cert punt peculiarment uniforme, 
organització administrativa, fan ben coneixedor que encara representava 
adequadament una realitat social i espacial. Sembla plausible igualment 
la pervivència del djuz com a base de l’organització administrativa en 
el moment de l’ocupació formal d’Isam al-Khawlani (902-903) i les 
ocupacions per grups tribals. Els ajzᾱ esdevenen, igualment, la base que 
clarament serveix al Llibre del Repartiment (barCeLó, 1984: 91).

 Fets aquests aclariments, l’objectiu primordial és el d’intentar definir un 
espai que, teòricament, se situa a la línea de contacte entre els ajzᾱ islàmics 
de Qanarūs̐a, Ŷiŷnaw-Biṭra i Muntûy, anomenats termes de Canarrossa, 
Sineu i Montuïri a la documentació feudal. Aquesta “reconstrucció” 
territorial la feim a partir dels testimonis documentals més propers al 
moment de la conquesta catalana i, en la mesura de les possibilitats que 
atorga la documentació, la feim arribar fins al segle XVi (1578) i dates 
posteriors.

3  Quant al significat originari del mot djuz, és pertinent considerar que un juz’ (en àrab: ءزج, 
plural ءازجا ajza’, significa literalment «part») és una de les trenta parts d’extensió semblant en 
què, a vegades, es divideix l’Alcorà per facilitar la recitació durant les pregàries.

4  Sobre aquesta qüestió, vegeu barCeLó, m. (1984) Sobre Mayûrqa i més concretament 
l’apartat “Sobre la divisió administrativa de Mayûrqa”, pàg. 89-95 i mut; rosseLLó (1993), 
pàg. 68-69.



103 

La porció de Gastó de Bearn i de Pere de Centelles

 La cessió i el repartiment del djuz de Canarrossa (Qanarusa) ofereix 
una sèrie de singularitats. Primera, s’adjudicà, entre d’altres, a dos por-
cioners importants (Gastó de Bearn i Pere de Centelles). Segona, la dis-
tribució d’alqueries i rafals tan sols es coneix per la còpia d’un document 
–segurament de finals del segle Xiii o de principis del segle XiV– aportat 
per moraGues; boVer (1841, tom ii: 1004-1005). El text del “Memorial 
o capbreu” de Canarrossa prové de l’edició de Bover. No obstant, segons 
Quadrado, “Copió este cabreo de un antiguo códice el erudito P. Cayetano 
de Mallorca,5 de quien lo tomó el Sr. Bover imprimiéndolo en sus notas á 
la historia de Dameto” (quadrado, 1850: 527).

 Per una part, Gastó Vii de Montcada (circa 1225-1290), vescomte de Be-
arn, succeí el seu pare, l’any 1229, essent menor d’edat. Era fill de Guillem 
ii de Montcada (circa 1194-1229), vescomte de Bearn (1223-1229), que 
morí a la batalla de la Porrassa (Calvià) durant la conquesta de Mallorca. 
Abans d’emprendre la conquesta de l’illa, el 9 de juny de 1229, Guillem 
de Montcada havia deixat testament pel qual feia hereu de totes les seves 
possessions a Gascunya, Aragó i Catalunya el seu fill Gastó (Costa, 1998, 
5.- J. 190). En recompensa, Jaume i atorgà una porció de l’illa al seu fill i 
successor, Gastó de Montcada, que rebé terres a Canarrossa i una tercera 
part de Sóller, juntament amb altres béns a Ciutat.

 Per altra part, Pere de Centelles, sagristà de Barcelona, fou inclòs en la 
porció donada a Gastó de Bearn. Pere de Centelles († Barcelona, 28 de 
març de 1252), l’any 1228, essent canonge sagristà de la catedral de Barce-
lona, oferí a Jaume i la seva participació en la conquesta de Mallorca. El 10 
d’octubre de 1241, fou elegit bisbe de Barcelona (1241-1252).

 Des del primer moment, Pere de Centelles actua en nom i representació, 
tant de la comtessa Garsenda, vídua de Guillem ii de Montcada, com del 
seu fill Gastó:

- 1231 [“decimo kalendas augusti anno Domini M°.CC°. tricesimo pri-
mo”]:

5  Gaietà de Mallorca, nom de religió del frare caputxí Antoni Deià i Tortella (Palma, 1707-
1767), teòleg i historiador.
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[…] Petrum de Scintillis sacristam Barchinone, procuratorem Gasto-
neti vice comitis Biarnensis, [...] (aGuiLó, 1893: 60).
- 1232 [“quarto idus septemb. anno Domini M.CC. tricessimo secun-
do”]:
[...] “nos Petrus de Scintillis, Sacrista Barchinon. procurator Dominae 
Garsendis Dei gratia Comitissae et Vicecomitissae Viarnen. […], et 
filii sui Gastoni, in honoribus et possesionibus suis (quas), Dominus 
Gastonus praedictus ratione suae portionis et successionis dicti Gui-
llermi de Montecateno, cuius haeres sit habet in civitate et regno Ma-
ioricarum: […] (aLCoVer, 1893: 37).

 El 15 d’octubre de 1240, Pere de Centelles, sagristà de la Seu de Bar-
celona, ven les seves possessions de Mallorca i Menorca a la vescomtessa 
Garsenda, per 2.500 morabetins alfonsins d’or. Posteriorment, aquesta les 
cedí a les monges del monestir de Santa Maria de Jonqueres “per salut de 
la seva ànima i la de son marit” (Costa, 1989 i 1998; pérez, 1991). Alguns 
anys abans, sembla que els hereus de Guillem de Montcada, vescomte de 
Bearn, havien començat a desfer-se de les seves propietats a Mallorca.6

 Anys més tard, el 27 d’octubre de 1263, Gastó de Montcada, vescomte 
de Bearn, confirma a la priora i convent de Jonqueres la donació que els féu 
la seva mare Garsenda, difunta, de tres masos a Sant Vicenç de Jonqueres, 
de l’alqueria de Rubines i altres possessions a Mallorca comprades a Pere 
de Centelles, del mas comprat a Mateu Janer a Sant Andreu de Palomar i de 
masos i drets donats o venuts per Bernat Barutí (Costa, 1998, 34.- J. 191 i 
J. 192).

 Després de la mort de Gastó (1290) i després de recuperar la corona pel 
tractat d’Anagni (1295), Jaume ii de Mallorca negocià amb els hereus de 
Gastó de Bearn l’adquisició dels béns i dels drets senyorials procedents del 
repartiment. Pau Cateura apuntà dos possibles mòbils: el primer, econòmic, 
per fer front als deutes del vescomte i pagar els elevats compromisos finan-

6  L’11 de juny de 1233, Garsenda, vescomtessa de Bearn, vídua de Guillem de Montcada, 
per ella i pel seu fill Gastonet, estableix a Guillem Escrivà, a cens de 8 morabetins, el mas de 
Llavaneres que aquells tenen a Mallorca (Costa, 1998, 9.- J. 186). El 21 de juliol de 1235, 
Arnau de Piera, procurador de Garsenda de Bearn i del seu fill, estableix a Estefania Cons-
tància i al seu marit Guillem Moliner, a cens de 130 quarteres de farina, un molí a la sèquia 
que entra a la Ciutat de Mallorca entre els de Ramon Despuig i d’Arnau de Montroig (Costa, 
1998, 10.- J. 415).
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cers; el segon, polític, motivat pel canvi resultant del tractat d’Anagni, pel 
qual Jaume ii d’Aragó retornà el regne de Mallorca al seu oncle i homònim 
Jaume ii de Mallorca. L’any 1310, la compra de les rendes, drets i béns per 
6.000 lliures fou una excel·lent inversió, que suposà per a l’erari reial uns 
ingressos anuals de 1.500 lliures (Cateura, 1982; sastre moLL, 2001). Per 
tant, el senyoriu de Bearn a Mallorca fou adquirit pel rei Jaume ii (1310) i 
acabà essent incorporat a la porció reial.

La documentació de la porció de Bearn

 Les terres del districte islàmic de Canarrossa estan situades a la part 
nord-occidental del districte de Sineu. Sense formar part ‒inicialment‒ 
de la porció reial, la seva distribució no consta al Llibre del Repartiment 
(1232). Per aquest motiu, la informació de partida s’ha de cercar a altres 
fonts.

 Pel que fa a la documentació de la porció de Gastó de Bearn, perduda 
en gran part, només se’n coneix una còpia, probablement feta a principis 
del segle XiV, d’un memorial anterior redactat per –o per ordre de– Pere de 
Centelles, sagristà de Barcelona, que actua en nom propi i en qualitat d’ad-
ministrador dels béns de Gastó de Bearn i de sa mare Garsenda. D’acord 
amb Plàcid Pérez, el “memorial” relaciona els béns que correspongueren a 
Gastó i al propi sagristà, i també la llista dels béns que adjudicaren ambdós 
a la Seu de Mallorca en concepte de dot; per tant, és possible que el me-
morial inicial fos confeccionat el 1235,7 arran de la firma del document de 
cessió al Bisbat de Mallorca, i que la còpia fos realitzada després de la mort 
de Gastó (1290), o possiblement a l’entorn de 1310, amb motiu del segrest 
i posterior adquisició dels béns de la porció de Gastó per part de Jaume ii 
(pérez, 1991).

 La lectura i anàlisi de la quarantena d’unitats toponímiques que figu-
ren al “Memorial o capbreu” dels béns de Gastó de Bearn i del sagristà 
de Barcelona a Canarrossa s’ha efectuat mitjançant una selecció d’unitats 
concretes. S’ha seguit un criteri de proximitat o d’una certa continuïtat ter-

7  En un treball posterior, Plàcid Pérez atribueix una altra possible autoria del «Memorial o 
capbreu ...», mantenint-ne la datació: “elaborat entre 1235 i 1237 per Arnau d’Apiera, procu-
rador del vescomte i del sagristà de Barcelona, amb la finalitat de dotar l’església de Mallorca” 
(pérez, 2009: 176).
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ritorial respecte al districte de Sineu. No s’han considerat els casos que 
estan més allunyats, encara que siguin més o menys coneguts, o que hagin 
estat identificats. Tampoc no s’han tingut en compte altres casos que –ara 
per ara– són desconeguts.

 Per altra part, si la còpia del “memorial” és de finals del segle Xiii o de 
principis del segle XiV, hom no pot descartar que algunes de les grafies 
estiguin formalment desvirtuades ni que hagin desaparegut alguns noms o 
n’apareguin de nous. També s’ha de tenir en compte que el llistat exclou els 
béns de cavallers i de monestirs (militibus et monasteriis).

 En qualsevol cas, l’anàlisi de la taula que presentam se centra principal-
ment en les unitats toponímiques que ofereixen arguments raonables per 
a la seva identificació i localització, que se situa essencialment dins els 
actuals termes municipals de Sencelles i de Costitx.

“Memorial o capbreu” de Canarrossa

 L’abast del text del “Memorial o capbreu” de Canarrossa és incomplet i 
tan sols parcial. Consta de dues parts: la de Gastó de Bearn (Haec est me-
moria de honoribus quos dominus Gastonus habet in Canarossa, exceptis 
illis qui sunt de militibus et monasteriis) i la de Pere de Centelles, sagristà 
de Barcelona (Haec est de honoribus domini Sacrista Barchinonae). La 
suma de la seva enumeració requereix una sèrie de consideracions prelimi-
nars, per intentar desglossar el seu contingut. Com resumirem a la taula, el 
memorial ofereix una sèrie d’especificitats a considerar.

 [1] Aquells que estan més o menys allunyats del límit amb el districte de 
Sineu, encara que siguin més o menys coneguts: Cascanar, Morelon [Mo-
relló], Canarrossa, alqueria Conxel [Consell], alqueria Santa Maria [Santa 
Maria del Camí] o alqueria Beniferin [Biniferri].

 [2] Aquells que hagin estat identificats més lluny del districte de Sineu. 
Ens referim, sobretot, a les unitats situables a l’àrea de la parròquia de 
Rubines:8 Beniacli, alqueria den Berenguer Rubei, alqueria de Alexandria, 

8  Vegeu l’edició digital (2015) Creant la Vila de Binissalem. Un mosaic de cent cinquanta 
anys del Regne de Mallorca, des del 1231. Binissalem (Mallorca). Website del llibre d’història 
local: http://creantbinissalem.com/.
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alqueria Esturel [Estorell], alqueria ad camp de Ausell, alqueria de Be-
renguer Galifa, alqueria de Alcudia, rahal prope alqueriam de Guillelmo 
Delfini, alqueria Auxella, [alqueria] Joannes de Vilar, sub camino alque-
riae Bernardi Agog, alqueria Rubinas, alqueria Arnaldi Saler et Busans, o 
alqueria Avinent.9

 [3] Aquells altres casos que –ara per ara– ens són desconeguts, com 
són Jusser, Jolar [sic]; Malgranerius; alqueria quae fuit de Limos; alqueria 
Guillermi de la Cerra; alqueria Dayan; rahal Baldovini; alqueria Martini 
Guillermi; alqueria Gilaberti; alqueria Asemenar; alqueria Guitardi; alque-
ria den Tria; alqueria Ferriza et Alcoraya; [alqueria] 14 jovatae; [alqueria] 
habet in Canarossa insemuntan, alqueriam Petri secundi et fratrum suorum; 
alqueria Binachom [?] o alqueria Bernardini Amara.

 [4] Casos que són dubtosos com és la identificació de l’alqueria Beniacli, 
de 15 jovades [Q 8], i de l’alqueria Abenialia, de 5 jovades [Q 31], amb-
dues de la porció de Gastó de Bearn, ha generat dubtes. Potser alguna és 
associable a un nom (Banu Ali). En tots dos casos, s’han volgut relacionar 
amb el lloc de Biniali. El dubte ja fou plantejat per Quadrado: Abenialia 
“hoy tal vez Biniali” (quadrado, 1850: 530).

 [***] Els casos que semblen més clars són relativament pocs: In primis 
alqueria quae vocatur Costig, It. alqueria Judith, It. alqueria Benihamar, 
It. alqueria Beniafla i It. alqueria Castell de Amos. En conseqüència, s’han 
seleccionat els casos que es consideren més propers al límit amb el districte 
de Sineu.

Núm. Unitat toponímica Jovades Porcioner Obs.
Q 1 In primis alqueria quae 

vocatur Costig
22 Gastó de

Bearn
[***]

Q 2 It. Cascanar 12 Gastó de
Bearn

[1]

Q 3 It. Jusser 6 Gastó de
Bearn

[3]

9  Vegeu mapa a creant binissalem.com/wa_files/la_20parroquia_20de_20Rubines.pdf.
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Q 4 It. Jolar 12 Gastó de 
Bearn

[3]

Q 5 It. Morelon 5 Gastó de
Bearn

[1]

Q 6 It. Canarossa 12,5 Gastó de
Bearn

[1]

Q 7 It. Malgranerius 8 Gastó de
Bearn

[3]

Q 8 It. Beniacli 15 Gastó de
Bearn

[2] [4]

Q 9 It. alqueria quae fuit de 
Limos

11 Gastó de
Bearn

[3]

Q 10 It. alqueria den Beren-
guer Rubei [alqueria 
Berengarii Rubei quae 
fuit quondam Raymundi]

8 Gastó de
Bearn

[2]

Q 11 It. alqueria Conxel 10 Gastó de
Bearn

[1]

Q 12 It. alqueria de Alexandria 9 Gastó de
Bearn

[2]

Q 13 It. alqueria Guillermi de 
la Cerra

10 Gastó de
Bearn

[3]

Q 14 It. alqueria Dayan 12 Gastó de
Bearn

[3]

Q 15 It. rahal Baldovini 6 Gastó de
Bearn

[3]

Q 16 It. alqueria Santa Maria 5 Gastó de
Bearn

[1]

Q 17 It. alqueria Martini Gui-
llermi

5 Gastó de
Bearn

[3]

Q 18 It. alqueria Gilaberti 8 Gastó de
Bearn

[3]

Q 19 It. alqueria Asemenar 5 Gastó de
Bearn

[3]
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Q 20 It. alqueria Guitardi 3 Gastó de
Bearn

[3]

Q 21 It. alqueria den Tria 2 Gastó de
Bearn

[3]

Q 22 It. alqueria Ferriza et 
Alcoraya

5 Gastó de
Bearn

[3]

Q 23 It. alqueria Esturel 12 Gastó de
Bearn

[2]

Q 24 It. alqueria ad camp de 
Ausell

3 Gastó de
Bearn

[2]

Q 25 It. alqueria de Berenguer 
Galifa

2 Gastó de
Bearn

[2]

Q 26 It. alqueria de Alcudia 14 Gastó de
Bearn

[2]

Q 27 It. rahal prope alqueriam 
de Guillelmo Delfini

4 Gastó de
Bearn

[2]

Q 28 It. alqueria Auxella 8 Gastó de
Bearn

[2]

Q 29 It. alqueria Beniferin 20 Gastó de
Bearn

[1]

Q 30 It. 14 jovatae [14] Gastó de
Bearn

[3]

Q 31 It. alquería Abenialia 5 Gastó de
Bearn

[4]

Q 32 It. alqueria Judith 3 Gastó de
Bearn

[***]

Q 33 In primis habet in Ca-
narossa insemuntan, al-
queriam Petri secundi et 
fratrum suorum

12 Sagristà de 
Barcelona

[3]

Q 34 It. Joannes de Vilar 10 Sagristà de 
Barcelona

[2]

Q 35 It. sub camino alqueriae 
Bernardi Agog

15 Sagristà de 
Barcelona

[2]
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Q 36 It. alqueria Rubinas 14 Sagristà de 
Barcelona

[2]

Q 37 It. alqueria Benihamar 8 Sagristà de 
Barcelona

[***]

Q 38 It. alqueria Binachom 5 Sagristà de 
Barcelona

[3]

Q 39 It. alqueria Beniafla 8 Sagristà de 
Barcelona

[***]

Q 40 It. alqueria Castell de 
Amos

5 Sagristà de 
Barcelona

[***]

Q 41 alqueria Arnaldi Saler et 
Busans, 3 jovatae

[3] Sagristà de 
Barcelona

[2]

Q 42 et in alqueria Avinent, 
mediam jovatam

[1/2] Sagristà de 
Barcelona

[2]

Q 43 et in alqueria Bernardini 
Amara, 1 jovatam et 
mediam

[1 i ½] Sagristà de 
Barcelona

[3]

item in Robinas, 1 jova-
tam et tertiam

[1 i ¾] Sagristà de 
Barcelona

Vegeu 
Q 36

Altres fonts

 És clar que Gastó de Bearn fou el major beneficiat del repartiment del 
districte de  Canarrossa, juntament amb altres porcioners. Ben aviat, els 
primers titulars iniciaren les donacions i transaccions. Per exemple, una 
[desconeguda] alqueria Hujor,10 donació de la comtessa de Bearn:

1233 - Garssendis, vescomtessa de Bearne, senyora de Montcada i 
Castellvell, en nom propi i del seu fill Gastó, concedeix a Bn. Espanyol 

10  Hipotèticament podría tenir alguna relació amb l’alqueria Jolar [sic], de 12 jovades, que 
apareix al Memorial.
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(Bernardo Yspanioli) i els seus tota l’alqueria anomenada Hujor, en el 
terme de Canarrossa, de 12 jovades, com a cavalleries, per a ell i el seu 
germà Tomàs (Thome) (extret de soto, 1986: 358 i 367).

 Així les coses, a pesar del seu interès, el “Memorial o capbreu” dels béns 
de Gastó de Bearn i del sagristà de Barcelona a Canarrossa és incomplet i 
imprecís, ja que ofereix una sèrie de mancances o allò que podem conside-
rar un “buit” o un “parèntesi documental” que abasta gairebé una vuitante-
na d’anys. A través del seguiment de la documentació posterior, apareixen 
noves unitats toponímiques, algunes de les quals podrien ser del segle Xiii i 
tindrien un origen islàmic.

 a) El “Memorial” exclou els béns de cavallers i de monestirs (militibus 
et monasteriis). Per tant, hi ha d’haver altres porcioners o beneficiaris que 
tingueren terres assignades. Seria el cas dels “homes de Vic”,11 que vin-
gueren a Mallorca amb els Montcada. En canvi, sí que inclou algunes de 
les terres (com Castell d’Amors) traspassades a les monges de Santa Maria 
de Jonqueres, mentre que és possible que obviï algunes propietats d’altres 
ordes religiosos (com del Temple, de l’Hospital o del Sant Sepulcre).

 b) El “Memorial” sembla que no té en compte l’existència dels dominis 
atorgats a cavalleries dins Canarrossa.12 Tampoc no té en compte compres i 
altres cessions de propietats, com les de Bernat de Santa Eugènia (aGuiLó, 
1911). 

 c) Finalment, també s’haurien de prendre en consideració les propietats 
que s’havien cedit per a la dotació del Bisbat de Mallorca o els béns donats 
a l’Ardiaca de Barcelona.

11  Per exemple, la procedència de l’establiment d’una porció de terra, fet per Ramon, bisbe 
de Mallorca, a favor de Llorenç de Clavells, el 9 d’agost de 1241: […] duabus iovatis terre 
quas habes in alqueria que dicitur palmerio que est in termino de canarrossa in portione et 
cavalleriis hominum vici. [...] (rotGer; miraLLes, 1912: 173).

12  Per exemple, Arnau de Togores, cavaller, membre de la petita noblesa catalana, participà 
en la conquesta de Mallorca (1229). Juntament amb el seu germà Guillem, integrà l’host de 
Guillem ii de Montcada, vescomte de Bearn. El 10 de febrer de 1232, el procurador de la com-
tessa de Bearn i del seu fill Gastó feu donació al magnífic Arnau de Togores de les cavalleries 
d’Aiamans i Lloseta, del districte de Canarrossa, que heretà Bernat de Togores, el 4 de juliol 
de 1247.
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 En definitiva, és imprescindible acudir a altres fonts i publicacions, so-
bretot a rosseLLó; Vaquer (1993). Un altre exemple de la dispersió docu-
mental podria ser el contingut del Llibre Verd de la Seu que inclou diverses 
referències a Canarrossa datades a partir de 1231 (sastre, 2017).

 Per tant, la selecció d’unitats concretes, segons un criteri de proximitat o 
d’una continuïtat territorial en relació al districte de Sineu, hauria d’inclou-
re –per documentació posterior– altres ítems toponímics, com Binibonax o 
Bembonax (vegeu Castell d’Amors) i Binifat o Benifat.

La reconstrucció del territori. Les unitats seleccionades

El torrent de Judí (de la vall de Pina a Corberassa)

 L’àrea estudiada es localitza a un indret de confluència de diversos dis-
trictes, donant lloc a un trifini, on es toquen els territoris de tres jurisdic-
cions o divisions territorials. Els referents físics que marquen el criteri de 
separació són, sobretot, els cursos d’aigua. En concret el torrent de Pina, 
que anomenarem torrent de Judí, que corre de sud a nord de la vall de Pina 
(Algaida) cap a Corberassa (al límit entre Sineu i Inca). Així mateix, el 
xaragall de ca s’Hereu separa els termes de Costitx, Inca i Sineu.

 El recorregut del torrent de Judí ha donat lloc a l’existència tant de mo-
lins d’aigua, com a diverses zones irrigades i horts, de possible origen is-
làmic o medieval, mentre que prop del xaragall de ca s’Hereu tenim el 
testimoni de la troballa de restes de procedència indubtablement islàmica.

 El torrent de Judí és un referent per separar, no només els districtes islà-
mics de Sineu i Montuïri, sinó també per delimitar els districtes de Sineu 
(actualment Llorito) amb Montuïri (actualment Algaida) i de Montuïri (ac-
tualment Algaida) amb Canarrossa (actualment Sencelles). La fitació d’Al-
gaida amb Sencelles es documenta el 10 de març de 1736: […] 3a fita línea 
recta junt d’una creu damunt una roca que és divisió del terme de Sencelles 
i així mateix divideix Son Campà i Garrigues de Joan Aloy als. Coranta, i 
Mola de Pina, […] (oLiVer, 1992: 25).

Alqueria Judí → Judí /Ruberts

 L’alqueria Judí representa un cas singular, ja que compareix a dos regis-
tres del Repartiment:
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 a.- Alq[ue]ria Judí, de 7 jovades, assignada als homes d’Apiera, a les 
cavalleries del terme de Sineu (ARM 18, f. 60ra), dins el districte de Sineu.
b.- Alqueria Judith, de 3 jovades, entre els honors de Gastó de Bearn a 
Canarrossa (moraGues; boVer, 1841: 1005).

 A pesar de les diferències registrals en jovades i ubicació, s’ha d’identi-
ficar amb Judí, situat a la vall de Cascanar, entre Laiar, Cascanar, Ruberts 
i Pina, dins l’actual terme de Sencelles. Seria també un cas de continuïtat 
fonètica. El topònim Judí seria indicatiu de la presència de jueus establerts 
a Mallorca abans de la conquesta.13 L’alqueria Judí s’ha de situar no sols a 
les confrontes entre dos districtes, sinó gairebé al vèrtex on conflueixen els 
districtes islàmics de Sineu, Canarrossa i Montuïri. El curs del torrent de 
Pina (torrent de Judí, 1785) és el referent físic per delimitar els districtes.
Segons el Llibre del Repartiment, els perceptors de les set jovades de Judí 
dins Sineu foren “los homens de Apiera del senyor Rey ageren del terme de 
Sineu per lurs caualeries” (ARM 18, f. 60ra). Aquests podrien tenir relació 
amb Arnau d’Apiera qui actuà com administrador, lloctinent i procurador 
dels béns de Gastó de Bearn i de Pere de Centelles.

 Per tant, l’alqueria Judí se situa a banda i banda del torrent de Pina. Una 
part, a llevant del torrent, dins la porció reial del Llibre del Repartiment 
(districte de Sineu). L’altra part, a ponent del torrent, dins els dominis 
atorgats a Gastó de Bearn (districte de Canarrossa) i cedits posteriorment al 
bisbat de Mallorca i altres beneficiaris.

 L’any 1247, l’alqueria Judí era dividida entre Ramona Adrover i Ferrer 
Girbau. El 6 de setembre de 1247, Ramona Adrovera, muller d’Arnau 
Soler, ven a Joan Valls, la meitat de l’alqueria Judí, en el lloc de Cascanar, 
per 500 sous malgoresos; signa Ramon, bisbe de Mallorca (ARM ECR 
343, f. 211v). El 27 de setembre de 1247, Ramon de Campanya, capellà de 
Sencelles, Guerau Roca, Berenguer Busquet i Bernat Adrover, marmessors 
de Ferrer Girbau, venen a Joan Valls la meitat de l’alqueria Judí, al lloc de 
Cascanar, de 8 jovades, per preu de 500 sous malgoresos; és tingut, en part, 
del bisbe de Mallorca i, en part, de Gastó de Bearn (ARM ECR 343, f. 217). 
El 13 de novembre de 1249, Berenguera, filla de Bernat Guadal i viuda de 
Guillem Janer, reconeix a Guillem Banyeres la venda de l’alqueria Judí i 

13  En aquestes mateixes jornades Josep Amengual Batle presenta una comunicación sobre la 
qüestió.
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un rafal en el lloc de Cascanar i són 8 jovades (ARM ERC 347, f. 167 a 
rosseLLó; Vaquer, 1993: 27-28). El 19 de març de 1314, el marmessor de 
Pere Adrover fa transacció de la part que aquest difunt tenia a l’alqueria 
Judí, a la vall de Cascanar, ço és una jovada i mitja; a més, es fa la venda 
a Guillem Ferrer de Castell Bisbal, ciutadà de Mallorca, d’una part de 4 
jovades a Judí. El 7 de setembre de 1316, se cita Judí com a confronta de 
l’alqueria Cascanar (rosseLLó; Vaquer, 1993: 31).

 L’any 1404, el bisbe i el capítol de la Seu de Mallorca tenien domini 
directe sobre una part de tres jovades que té amb una altra jovada, Antoni 
Tria, en l’alqueria Judí, confrontant amb Ayalar, Pina i Rubert, i altra part 
de Judí (rosseLLó; Vaquer, 1993: 137). Les divisions i canvis de titularitat 
segueixen durant el segle xv. El 5 de febrer de 1418, se cita Pere Armengol 
de Judí (rosseLLó; Vaquer, 1993: 145). El 6 d’octubre de 1434, Bernat i 
Arnau Campaner, germans, venen a Llorenç Mulet, escrivà de Sencelles, 
l’alqueria Judí de 4 jovades, part en alou reial (abans de Gastó de Bearn) 
i part en alou del bisbe de Mallorca per preu de 8 £. El 8 de juliol de 
1444, Ponç Armengol ven a Bernat Gilabert l’alqueria i cases de Judí de 
4 jovades per preu de 10 £ (ARM ECR 45, f. 169). El 30 de setembre de 
1455, Tomàs Armengol ven a Pere Burguera l’alqueria que té en el terme de 
Judí per preu de 103 £. El 19 de setembre de 1460, Gabriel Pou ven a Joan 
Pou una alqueria situada a Judí per 40 £; confronta amb Ruberts i Cascanar 
(rosseLLó; Vaquer, 1993: 39-41). El 6 de setembre de 1483, Bernat Coll 
d’Algaida ven a Joan Carbonell l’alqueria Judí per 34 £, 13 sous. El 4 
setembre de 1487, la terra de la possessió de Cascanar, confronta amb el 
camí de Ruberts i la síquia de Judí. L’any 1495, la procuració reial paga 1 
£, 5 sous, als escrivans fiscals per l’anada a la possessió de Judí per la mort 
de Bartomeu Riera (rosseLLó; Vaquer, 1993: 42 i 123).

 El 14 d’agost de 1518, Antoni Torrent ven a Nicolau de Pacs, alies 
Bonifaci, ciutadà, 4 jovades a Judí per 50 £ (rosseLLó; Vaquer, 1993: 43). 
L’any 1578, segons els Estims de Sencelles, les terres de l’antiga alqueria 
eren dividides en diverses possessions: la d’Antoni Torrents (a Judí, 
1.400 £), la de Joan Torrents (a Judí, 1.400 £) i la de Francí Garau (dita 
Judí, 1.100 £) (rosseLLó; Vaquer, 1993: 51-52). L’any 1581, se citen els 
propietaris Francí Garau de Judí, Antoni Torrents de Judí i Joan Torrents 
de Judí (rosseLLó; Vaquer, 1993: 174-179). El 1582, Francesc Guerau 
capbreva la possessió de Judí i Miquel Ramis capbreva 50 o 60 quarterades 
a Judí (rosseLLó; Vaquer, 1993: 44). El 1582, Miquel Ramis hi tenia una 
possessió de 70 quarterades (rosseLLó; Vaquer, 1993: 61).
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 Els segles XVi-XVii, les famílies dels Garau, dels Ramis i dels Torrents 
s’hi mantingueren com a principals propietaris. Sorgiren així les denomina-
cions familiars dels Garau de Judí i dels Torrents de Judi. El 1636, l’honor 
Antoni Torrents –de Judi– hi tenia una possessió de 100 quarterades, amb 
cases, celler i molí de sang. Era dedicada a vinya i a conreu de cereals, lle-
guminoses i lli. Hi havia una guarda de 50 ovelles, ramaderia porquina i 4 
bous com a bèsties de treball. El 1637, Joan Garau –de Judi– hi era titular 
d’una possessió de 110 quarterades, distribuïdes en 30 de sementers i 80 
de garriga. Confrontava amb Son Ramis, Sóller,14 Laiar, Son Gat i el camí 
reial. Tenia cases, amb celler i molí de sang. Era dedicada a vinya i conreu 
de cereals i lleguminoses. Hi havia ramaderia ovina, porquina, bovina i 
èquids com a bestiar de feina (GEM, 7: 227-228).

 L’any 1689, Son Garau pertanyia a Pere Garau; era dedicada a vinya i a 
conreu de cereals, valorada en 2.600 £ (GEM, 6: 155). Segons el cadastre 
de 1694, les propietats més importants a Judí eren: “Barth. Ramis Morro. 
La posso. de Judí, que ante hera Magdelena Rebassa com a sucsesora de 
son fill, evaluada 2.000 £. Son Xotano. Casses y terras, 800 £; Michael 
Torrens Bruneta. Casses y posso, 900 £.” (VaLero, 1999: 160). Aquesta 
darrera possessió era coneguda com Son Torrent den Judí, que el 1596 
era d’Antoni Torrent i el 1615 de Joan Torrent (GEM, 17: 249). L’origen 
de Son Xotano prové d’una segregació de l’antiga alquería de Judí. L’any 
1685 pertanyia a Joan Torrents, àlies Xotano, i feia una renda anual de 55 
£. El 1694 fou adquirida pel prevere Llorenç Flor, que la mantenía l’any 
1712; confrontava amb Son Torrents Bruneta, les rotes i la garriga d’en 
Prats, Son Ribes i la garriga d’en Bou, Son Mesquida, Son Ramis de Judí i 
Judí d’en Sunyer (VaLero, 1999: 161).

 Durant el segle XViii, Judí deixà de designar les possessions, que agafa-
ren el nom de les famílies propietàries, i el nom passa a designar el lloc en 
general. L’abast del topònim es va reduint per designar alguns elements 
concrets i va desapareixent com a denominació general de les terres de 
l’antiga alqueria. La denominació Judí faria referència actualment només 
a un redol de cases al creuer de la carretera de Palma-Sineu amb camí de 
Pina, prop del qual hi ha el pou de Judí.15

14  Probablement és la propietat de Cascanar de Miquel Ramis, Sóller, batle de Sencelles els 
anys 1574, 1585 i 1594 (rosseLLó; Vaquer, 1993: 184).

15  La construcció de la creença popular del pou de Judí com a centre de Mallorca podria 
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 El mapa de Mallorca patrocinat per Antoni Despuig (1785) representa el 
torrent de Judí i el lloc de Judí, amb el signe de “muchas casas separadas 
o establecimientos”, a ponent del torrent. Per la seva part, en el “viatge” de 
1789, Jeroni de Berard esmenta, en el camí de Sineu, “un hostal o venta, 
con el nombre de un pequeño lugarejo, al lado derecho, llamado Judit, de 
sólo 25 casas esparcidas y un pequeño oratorio que de 20 años a esta parte 
o bien por los años de 1772, se construyó...” (berard, 1983: 243-244). 
Sembla evident que aquell llogaret anomenat “Judit” s’ha transformat en 
l’actual lloc de Ruberts. Igualment, dins el terme de Sencelles, el mateix 
autor assenyala que “tiene dos arroyos que le traviesan. [...] y otro desde 
Judit (corrillo de casas sueltas) por cerca de Costitx”, alhora que repeteix: 
“13.- Judid. Es un hostal u hostería, venta del camino de Sineu” (berard, 
1983: 251-252).

 El topònim Judí es manté durant el segle XiX. Josep Maria Quadrado 
identifica l’alqueria Judí, “hoy Judí” (quadrado, 1850: 530). El 1852, era 
denominat Jodí. L’any 1860, al Nomenclátor d’Espanya, dins Sencelles, hi 
consta Hostal de Judí (Caserío), a 4 quilòmetres del poble, amb 10 edificis 
habitats.16 El cens de 1860 assigna 62 habitants a Judí (boVer, 1864: 76).  
Encara, l’any 1861, sortí a la venda la propietat de Can Borràs, situada 
entre Judí i Can Queló: “[...] se vende el predio Can Borras, con su casa 
y accesorios. Se halla situado en el lugar de Judí, término de Sansellas y 
confronta en dicho punto con el camino de Sineu, contando diez y ocho cu-
arteradas, poco más o menos, de las que hay una y media de viña.” (Diario 
de Palma, núm. 48, 17 de febrer de 1861, pàg. 1).

 Ruberts.- Al llarg dels segles, el topònim Judí s’ha aplicat tant a l’an-
tiga alqueria com a diverses possessions i al seu àmbit territorial. Així ma-
teix, mentre el nom de Judí ha anat caient en desús, ha agafat força el topò-
nim Ruberts, que s’aplica, si fa no fa, a una part del mateix àmbit territorial. 
D’aquesta manera, el topònim primitiu de Judí s’ha anat arraconant front a 
un nou nom lligat a un cognom.

tenir uns orígens anteriors a l’edat mitjana, si es té en compte la seva proximitat al punt de 
confluència dels tres districtes islàmics de Sixneu, Canarrossa i Montueri.

16  Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., 
de las cuarenta y nueve provincias de España; ... Madrid: Imprenta de José María Ortiz, 1863.
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 A mitjan segle Xiii, l’any 1257, Berenguer Robert habitava a Cascanar i 
posseïa esclaus. El 1281, Miquel Huguet ven a Guillem Robert, dos sarra-
ïns blancs. El 26 de setembre de 1360, se cita l’alqueria de Jaume Busquet 
de Ruberts. El 2 d’abril de 1363, Antoni Duran de Cascanar ven a Ponç 
Ermengol un camp i empriu a l’aigua d’un pou per preu de 50 £; confronta 
amb Ruberts i Benifat. L’any 1392, s’esmenta Jaume Busquet dels Ruberts 
i el 14 de setembre de 1396, Jaume Busquet de Ruberts (rosseLLó; Vaquer, 
1993: 11, 14, 34, 35, 22 i 15).

 El 20 de març de 1401, se citen Jaume Busquet i dona Joana de Ro-
berts. L’any 1404, Ruberts (alou de l’ardiaca de Barcelona) confronta amb 
l’alqueria Benhifat [sic], mentre que l’alqueria Judí confronta amb Ayalar, 
Pina i Rubert (rosseLLó; Vaquer, 1993: 145 i 137). El 8 d’agost de 1416, 
Jaume Busquet, habitador de l’alqueria de Ruberts (rosseLLó; Vaquer, 
1993: 38).

 L’any 1427, l’alqueria adquirida per Bernat Gelabert, en el lloc de Man-
resa, tenia els següents confrontants: Et affrontatur dictam alqueriam ex 
una parte cum honore Anthonii vigueti, et ex alia parte cum honore vene-
rabilis Anthonii Arnaldi, civis maioricensis, et ex alia parte cum honoribus 
Alqueriam de Ruberts et ex alia parte cum garrigiis comunibus populatoris 
dicti lochi de manresa et partim cum honore Bernardi gilaberti filii vestri 
dicti Bernardi (ARM R-282, f.74v-76).

 El 1438, Antoni Ferragut, de l’alqueria de ruberts, fa donació en contem-
plació de matrimoni al seu fill Julià amb Joaneta filla de Joan Riera de la 
vila de Sineu (ARM R-297). El 15 de novembre de 1442, Pere Gelabert 
ven una alqueria a Guillem Pocoví, que afronta, per una part, amb honor 
de Joan (?) Mompeller; per altra, amb camí recedendo dels ruberts eunte 
penes parroquia de Sant Joan de Sineu; et ex part alteram cum ... Guillem 
bosquet de ruberts; i per altra, amb possessió de Julià Gilabert; i per altra, 
amb camí públic pel qual es va de la parròquia de Sineu a la parròquia 
d’Algaida (ARM ECR-94, f. 147-148). L’any 1442, Antoni Ferragut de 
l’alqueria dels Roberts fa donació entre vius al seu fill Julià dels bens 
que li toquen de l’herència de sa mare. El 19 de juliol de 1443, Guillem 
Ferragut, habitador del lloc de Manresa, fa testament i nomena marmessors 
Antoni Ferragut, habitador de l’alqueria de Ruberts, i Pere Rayó, oncle 
seu i habitador de Sencelles; elegeix sepultura al cementeri de l’església 
de Sencelles (ARM R-300, f. 48v). El 26 de gener de 1451, Ferrer Sabater 
i Magdalena, cònjuges, reconeixen tenir en comanda de Julià Ferragut, de 
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ruberts, 39 £ (ARM R-303, f. 6). El 2 de desembre de 1452, Guillem Gibert 
té l’alqueria los Ruberts. El 19 de setembre de 1460, Gabriel Pou ven a 
Joan Pou una alqueria situada a Judí per 40 lliures, confronta amb Ruberts 
i Cascanar. El 4 setembre de 1487, terra de la possessió de Cascanar, 
confronta amb camí de Ruberts i síquia de Judí. El 1557, els Ruberts eren 
en alou de l’ardiaca de Barcelona (rosseLLó; Vaquer, 1993: 61, 146, 41, 
42 i 44). El 1558, Caterina, muller de Joan Ramis, filla de Bartomeu Jordà 
dels Ruberts, té qüestió amb Joanot Jordà per raó de les seves possessions 
i procedeixen a l’amicable composició i repartiment (rosseLLó; Vaquer, 
1993: 61-62).

 Als Estims de Sencelles de 1578 hi consten les possessions següents: a 
Ruberts, Joanot Jordà, 2.200 £; a Ruberts, Joan Ferragut, 2.000 £; a Ru-
berts, Julià Ferragut, 1.000 £; a Ruberts, Jordi Ferragut, 1.000 £; a Ruberts, 
Miquel Ramis, 735 £. L’any 1581, es documenten els propietaris següents: 
Antoni Ferragut, fill de Joan Gros; Joan Ferragut dels Ruberts, Jordi Ferre-
gut dels Ruberts, Julià Ferregut dels Ruberts, Pere Ferreguts dels Ruberts, 
Joanot Jordà dels Ruberts i Miquel Ramis dels Ruberts (rosseLLó; Vaquer, 
1993). 

 L’any 1596, l’actual possessió de Son Jordà era propietat de Sebastià 
Jordà; estava sota domini directe o alodial de l’Ardiaca de Barcelona i es 
valorà en 2.300 £ (VaLero, 1999: 169). L’any següent, 1597, es documenta 
el lloc de Roberts (rosseLLó; Vaquer, 1993: 150). Segons el text de Joan 
Binimelis, circa 1601: los Ruberts, de 12 fochs (moLL, 2014: 359). El 21 
de febrer de 1629, a un inventari dipositat per Margarida, esposa de Martí 
Roig mercader, a favor del seu fill Gaspar Roig, segons testament atorgat 
el 24 de març de 1554, davant el notari Salvador Dusay, les confrontes 
de la possessió de Son Bauló, dita la Casanova, permeten visualitzar les 
propietats situades a l’extrem nord-occidental de l’actual terme de Llorito:

 […] y affronta de una part ab la mitat de dita possessió del dit 
Pera Anthoni, son nebot fill de Gaspar y de altre part ab la comuna de 
Llorito del terme de Sineu y de part altra ab possessió de Juan Jorda 
del lloch de ruberts y de altre part ab un lloquet de Anthoni Jorda dels 
ruberts y de altra part ab possessió de Anthoni Servera dita Son Serve-
ra del terme de algayda y de part de altre ab possessió de Barthomeu 
ribes dita son boyvas del terme de muntuyri y de altre part ab posses-
sió de mº march miralles dita la torrassa del terme de Sineu… (ARM 
C-710, f. 1-1v).
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 El 16 d’octubre de 1648, Joana Ferragut, vídua de Pere Gilebert petit, qº 
del lloc de Llorito, filla de Pere Ferragut del lloc de Ruberts, col·loca en 
matrimoni la seva filla amb Pere Antoni Real (ARM E-56, f. [203v]). El 12 
de maig de 1663, a l’inventari de l’heretat de Guillem Ferregut del lloc de 
Ruberts, hi consten unes cases derruides a Ruberts i cinquanta quarterades 
(ARM E-137, f. 214).

 Això no obstant, l’àmbit de Ruberts apareix sobretot vinculat a Son Jor-
dà. El 18 d’octubre de 1650, s’inventarien els béns mobles i immobles de 
Son Jordà, a instància de la senyora Joana Jordà i Manera, viuda, i de mos-
sèn Antoni Sard de Son Perot d’Algaida. La possessió estava sota domini 
directe de l’ardiaca de Barcelona. Confrontava amb el camí de Sineu a 
Ciutat, amb Son Torrens d’Antoni Torrens, amb terres dels Ribes del terme 
d’Algaida i amb Son Ramis d’Antoni Ramis. S’esmenta que la possessió 
conté una porció dita les Rotes, d’unes 17 quarterades on hi ha la Pleta, 
situada dins el terme de Sencelles. Aquesta rota confrontava amb les garri-
gues de la Comuna de Llorito, amb Son Cul-enrera de Joan Ferragut, amb 
el camí de Llorito i amb la possessió d’Antoni Jordà. En els estims de 1685, 
Son Jordà apareix a nom de mossèn Francesc Antic de Llorac, valorada en 
4.300 £ (Vibot, 2008: 104-105). En els cadastres de 1694 i de 1706, era 
propietat de Francesc Antic, valorada en 4.300 £ (VaLero, 1999: 169). El 
23 de desembre de 1719, els germans Joan Miquel i Agustí Antic de Llorac 
venen Son Jordà a Jaume Sard, comerciant (Vibot, 2008:105). El 1742, 
Son Jordà era del mercader Jaume Sard Lledonet (GEM, 7: 208); comptava 
amb un oratori privat amb unb retaule de Nostra Senyora del Roser, tenia 
celler i es dedicava a vinya i conreu de cereals (GEM, 7: 208-209). L’any 
1756, Son Jordà era de Jaume Sard i estava valorada en 4.000 £ (VaLero, 
1999: 169). L’erecció de l’oratori de Ruberts per part dels veïns és de 1767 
i s’acabà el 1770 (GEM, 15: 8). El 1768, el propietari de Son Jordà havia 
fet donació de les terres per edificar l’oratori públic (VaLero, 1999: 169). 
El mapa de Mallorca patrocinat per Antoni Despuig (1785) representa Sô 
Jordá, a llevant del torrent. Segons Jeroni de Berard (1983: 252), 14.- Son 
Jordá. Predio grande. Trigo, viña. Del señor Sard y [.] de Palma, y un 
corrillo de casas de cinco o seis, llamado Rubers [sic], que en Son Jordá 
costearon oratorio público, juntos con los demás vecinos predios, etc.

 L’existència prèvia d’una capella privada a Son Jordà i la posterior 
edificació d’un oratori públic reforça, probablement, la preeminència del 
topònim Ruberts i la substitució del topònim Judí, perquè eren els moradors 
de Judí els que havien d’acudir a Ruberts. Un segle més tard, enmig de 
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les disputes territorials per límits entre Costitx i Sencelles, l’any 1860, el 
Nomenclátor d’Espanya recull Ruberts (Aldea), dins Costitx, a 4,1 quilò-
metres del nucli, amb 23 edificis habitats. El cens de 1860 adjudica 156 
habitants a Ruberts (boVer, 1864: 76).

 Molins.- La substitució toponímica d’una part de les terres de l’alque-
ria de Judí pel nom de Roberts, també obre la porta a plantejar la presència 
d’altres elements d’origen prefeudal situables en aquest mateix indret, prop 
del torrent. Aquesta reflexió ens mena igualment a l’interrogant de la divi-
sió dels tres agza islàmics i de la posterior definició dels districtes corres-
ponents.

 En aquest sentit, s’ha d’esmentar l’existència dels molins hidràulics del 
torrent de Pina, un dels quals se situa dins l’actual terme de Sencelles. 
L’origen de l’activitat dels molins hidràulics prové del Repartiment. El Lli-
bre del Repartiment esmenta únicament un molí a Pina: En lo t[er]me d[e] 
Montueri. Molin de Pina es del Rey (ARM 18, f. 40vb). Això no obstant, 
podem especular sobre l’existència d’altres molins, que s’han documentat, 
si més no, el 25 de gener de 1441, mitjançant la venda de dos casals de 
molí, un dels quals esbucat, situats a la vall de Pina, en la parròquia de 
Castellitx. El casal esbucat confronta amb el rafal d’en Cantarelles, que ara 
és de Pere Fabrer, amb el rafal de Pericio Gual que ara és del senyor Hug, 
amb la resclosa i amb l’altra casal de molí que confronta a la vegada amb el 
torrent i el casal de’n Busquet (ARM ECR 105, f. 83-83v, a bibiLoni, 1992: 
9). Per altra part, el 2 de gener de 1458, Joan Montpeller, de Binissalem, 
concedeix en emfiteusi a Jaume Salom, de Montuïri, la propietat de dos 
casals de molins confronta amb el rafal de na Busqueta, amb la resclosa i 
amb l’alqueria d’Antoni Febrer (bibiLoni, 1992: 10).

 Les dues transaccions del segle XV fan referència a dos molins hidràulics: 
un esbucat que confronta (1441) amb el rafal de Pere Febrer [Son Cervera 
de Pina], amb el rafal del senyor Hug, amb la resclosa, i amb l’altre casal 
que confronta amb el torrent i el casal d’en Busquet [Ruberts]. Les confron-
tes es mantenen l’any 1458: el rafal de na Busqueta [Ruberts], la resclosa 
i l’alqueria d’Antoni Febrer [Son Cervera]. L’esmentat Joan Montpeller, 
s’ha documentat el 8 d’octubre de 1442, en relació al lloc de Manresa: 
Mateu Ballester, notari, deia que Joan Montpeller devia 17 quarteres de 
blat per la meitat de l’alqueria Manresa que dit notari havia comprat a Mar-
galida, muller de Pere Forns [Forner?] (ARM AH 135, f. 229 extret de 
Ginard; ramis, 2008: 110). El 5 d’octubre de 1449, se cita una sort de terra 
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que confronta “ex una parte cum vico quo itur de dicta vila [Montuïri] ad 
villam Inche et ex duabus partibus cum Raffallo Bartolomei Forner et ex 
alia parte cum Torrente qui discurrit ad molendinum de Pina…” (ARM 
ECR 106, f. 259v, a bibiLoni, 1992: 11).

 En conseqüència, el molí esbucat de l’any 1441 hauria de situar-se dins 
l’actual terme d’Algaida, mentre que l’altra casal moliner que confronta 
amb el torrent i Ruberts estaría situat dins l’actual terme de Sencelles. Tot 
suposant que ambdues construccions haurien perdurat fins a l’actualitat i es 
correspondrien, respectivament, amb el molí de Son Campà (Algaida) i el 
molí d’Aigua (Sencelles). De fet, existeixen testimonis històrics cartogrà-
fics del traçat de la canal paral·lela al curs del torrent.

Alqueria Binifat → Binifat

 Binifat apareix documentat els anys 1238-1239 i 1252, sense conèixer el 
primer beneficiari. Tampoc no consta al memorial dels béns procedents de 
Gastó de Bearn (datat a principis del segle XiV). El topònim actual s’ubica 
entre el torrent de Judí i el nucli de Costitx (entre Cascanar i Son Vispó), 
dins el terme de Sencelles.

 Els idus de març de 1238-1239,17 Ramon, bisbe de Mallorca, concedeix 
celebrar misses a la capella de Costitx i que els habitants de Costitx, Beni-
fat, Beniafle i Benibonax puguin rebre el baptisme i la sepultura a l’església 
de Santa Maria de Costitx, però amb l’obligació d’acudir els diumenges i 
els dies de festa a la parròquia de Sencelles (rotGer, 1897, rotGer; mi-
raLLes, 1909 i pérez; CoLL, 1988: 16, doc. 5). El 26 de desembre de 1252, 
els marmessors de Guillem Peiruses venen a la seva viuda Berenguera la 
part que el seu marit tenia a l’alqueria Benifat, terme de Canarrossa, per 
111 sous; és tinguda en nom d’Arnau de Santacília i aquest en nom del 
Bisbe de Mallorca. El 7 de setembre de 1316, Mateu Busquet, ciutadà, i 
muller Pelegrina, venen a Arnau Busquet, els drets que tenen a l’alqueria 
Cascanar per preu de 27 £, que confronta amb Benifat, Beniamar, Judí, 
Beialar i alqueria de Sencelles. El mes de febrer de 1337, es publica una 
sentència sobre els emprius i la partició de les terres de les alqueries de 

17  La datació ofereix alguns dubtes. Vegeu rotGer; miraLLes (1909: 294).
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Benifat i de Castell d’Amors (aGuiLó, 1937).18 El 26 de setembre de 1360, 
Bernat Busquet estableix a Antoni Duran diverses terres que confronten 
amb l’alqueria Ayhlar i l’alqueria Sencelles, l’alqueria de Jaume Busquet 
de Ruberts i Benifat. El 14 d’octubre de 1360, Guillem Guasch del lloc de 
Costig estableix a Berenguer Domingo el camp de la mata i el camp dels 
clapers, confrontant amb Benifat i el camí de Sineu a cens de 7 quarteres 
de blat (rosseLLó; Vaquer, 1993: 28, 31 i 34).

 El 22 de febrer de 1375, se cita Antoni Armengol de Benifach. L’1 de 
juliol de 1397, Pere Reyó, de l’alqueria Benifat, col·loca en matrimoni 
la seva filla Angelina amb Guillem Arnau i aporta dot de 120 £ i el nuvi 
augmenta per virginitat 30 £. El 3 d’octubre de 1401, Ponç Armengol de 
Binifat col·loca en matrimoni, amb Pere Costa de Ritxola, sa filla Bàrbara 
i aporta dot de 200 £. L’any 1401, Ponç Armengol de Benifat ven a Pere 
Losa d’Inca un esclau tartar, anomenat Joan, per preu de 50 £. L’any 
1404, el bisbe i el capítol de la Seu de Mallorca tenien domini directe 
sobre l’alqueria Benhifat, per Ponç Armengol, Guillem Arnau, Pere Reió 
i Arnau de Santacília, cavaller; confronta amb Cascanar (en alou reial), 
Ruberts (alou de l’ardiaca de Barcelona), Castell d’Amors (de les dones de 
Jonqueres), Behiafla (de dites dones) i Costitx (en alou reial) (rosseLLó; 
Vaquer, 1993: 118, 145, 16 i 137).

 El 7 de gener de 1508, Antoni Llompart, Curt, de Binifat, i Jaume Llom-
part, paraire d’Inca, reconeixen deure a Joan, captiu de Jaume Xalní, 9 £, 
preu de 9 quarteres d’ordi. Els Estims de Sencelles de 1578, anoten tres 
propietaris: possessió a Binifat de Miquel Amengual Marió, 2.300 £; pos-
sessió a Binifat de Pere Armengual, 2.000 £; i possessió a Binifat de Vicenç 
Armengual, 1.875 £. Els mateixos propietaris tornen comparèixer l’any 
1581: Miquel Armengual, de Binifat; Pere Armengual, de Binifat; i Vicenç 
Armengual, de Binifat (rosseLLó; Vaquer, 1993).

 A mitjan segle xvii, el 29 d’agost de 1661, segons l’inventari de l’heretat 
de Pere Amengual de la possessió de Binifat de Sencelles, aquesta era de 
60 quarterades (ARM E-137, f. 144). El 3 de gener de 1667 segons l’inven-
tari de l’honor Miquel Amengual de Binifat (Sencelles), era propietari de 
Binifat, de 70 quarterades (ARM E-137, f. 293). L’any 1694, l possessió de 
Pere Amengual, Marió, es valorà en 2.700 £, més les cases i arreus (300 £). 

18  D’aquesta sentència en ferem esment a l’apartat dedicat a Castell d’Amors.
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Segons el cadastre de 1756: Miquel Amengual de Pera Joseph als. Marió: 
per casas y arreus, 366 £; per el predio Binifat, 1.360 £ (VaLero, 1999: 
177).
 Aquestes referències potser donaren lloc a Binifat d’Alt i Binifat de Baix, 
tal com apareixen al mapa de Mallorca de 1785: Binifat d dalt [Muchas 
casas separadas o Establecimientos] i Binifat baix. D’acord amb Berard 
(1983: 252): 10.- Binifad dalt. Predio mediano, de particular y siete u ocho 
casitas de particulares con sus pocas tierras i 11.- Binifad baix. Mediano. 
Trigo, viña. De particular. Segons el Nomenclator de 1860, Binifat d’abaix 
i Binifat hi figuren com a caserío, a 1,3 quilòmetres de Costitx, amb 1 i 13 
edificis habitats, respectivament. El cens de 1860 registra Binifat, amb 78 
habitants (boVer, 1864: 76).

 De l’antiga alqueria Binifat, actualment, en serien procedències Binifat 
(Sencelles), Son Vispó i can Quiam ‒vinculats a la familia Amengual 
dels malnoms de la qual sorgiren els nous topònims‒ i potser Son Ramon 
(Costitx).

Alqueria Benihamar → Binialmara19

 L’alqueria Benihamar, de 8 jovades, de la porció de Pere de Centelles, 
fou també domini directe del monestir de Jonqueres. La continuïtat docu-
mental s’ha de resseguir a través de diferents grafies del topònim.

 El 18 de febrer de 1241, Pere de Centelles, sagristà de Barcelona, re-
coneix a Bernat de Bages, notari de Barcelona, que dia 30 de setembre de 
1233, li va establir a delme i tasca l’alqueria Beniomar, de 8 jovades, en el 
terme de Canarrossa i li confirma l’establiment. El 17 d’abril de 1255, els 
hereus del dit Bages l’establiren a Bernat Amar i Ferrer Portell (rosseLLó; 
Vaquer, 1993: 35).

19  Per coherència amb els plantejaments del nostre treball, hauríem pogut excloure aquest 
apartat. Però, tractant-se d’una comunicació a unes Jornades d’Estudis de Sencelles, hem 
decidit mantenir-lo en la mesura en què la nostra aportació contribueixi a conèixer l’evolució 
d’aquesta unitat toponímica.
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 El 18 de maig de 1274, Saurina, priora de Jonqueres, i Jaume de Santa 
Eugènia,20 sagristà de Mallorca, fan compromís amb Bernat Dalmau, juris-
pèrit, com a àrbitre en les qüestions que hi hagi sobre un prat i sobre termes 
entre les respectives alqueries de Beniomara i de Sencelles (Costa, 1990: 
65.- J. 195). El 12 d’abril de 1284, Guerau Roca, fill de Guerau i Ferrera, i 
sa muller Esclarmonda, va canviar a Oliver Gisbert i muller Guilleuma la 
sisena part de l’alqueria Sencelles amb la tercera part de l’alqueria Binio-
mara que la té de Ferrer Portell i aquest l’adquirí d’Elicsenda, viuda de Pere 
Bages i aquest de Pere de Centelles (rosseLLó; Vaquer, 1993: 35). Com 
hem vist, al “memorial” de la porció de Pere de Centelles consta l’alqueria 
Benihamar, de 8 jovades.

 El 7 de setembre de 1316, Mateu Busquet, ciutadà, i muller Pelegrina, 
venen a Arnau Busquet els drets que tenen a l’alqueria Cascanar per preu 
de 27 £; confronta amb Benifat, Benihamara, Judí, Beyalar i alqueria de 
Censelles. El 7 de setembre de 1358, Ferrando Valentí, burgués, diu que 
Guillem Companya i na Reala tenen part de l’alqueria dita Beniaymara 
i tota és alou de dit Valentí, reclama 14 quarteres de blat censals. El 15 
d’abril de 1361, Ferrando Valentí presenta una súplica davant el lloctinent 
general del Regne, dient que els predecessors compraren a l’abadesa de 
les monges menoretes de Sant Damià de Barcelona, 30 quarteres de blat 
censals sobre l’alqueria Beniamara, en el terme de Casanarrossa, amb dret, 
jurisdicció, senyoria, fadiga i propietat; són alou de les monges de Jonque-
res; dit suplicant reclama el dret de lluïsme i fadiga. Així mateix, Arnau 
Santmartí reclama drets com a procurador de les dones de Jonqueres de la 
venda propietat de l’alqueria feta a Jaume Campanya. El 17 de setembre de 
1361, Ferrando Valentí, burgès, reclama 30 quarteres de blat censals sobre 
Beniomara (rosseLLó; Vaquer, 1993: 31, 34 i 35).

 El probable titular del domini útil de l’alqueria, Bartomeu Seguí, tenia 
esclaus l’any 1428. El 6 de desembre de 1436, Pere Pellisser i Joan Planes 
de Sencelles deuen a Nicolau Seguí, lliure i alforre abans captiu de Barto-
meu Seguí, difunt, 23 £ i 8 s., preu de 36 ovelles a raó de 13 s. cadascuna. El 
18 de setembre de 1439, Antoni Gelabert de Sencelles concedeix la llibertat 
a Joan que era en talla del seu fill Antoni Gelabert, difunt, i abans fou captiu 
de Bartomeu Seguí de Beniamara (rosseLLó; Vaquer, 1993: 17 i 20).

20  Pedro de Podio Scabioso, el 15 d’agost de 1249, juntament amb la seva muller Sancia, 
venen a Jaume de Santa Eugènia la sisena part de l’alquereia Sancellas, en el terme de Cana-
rrossa (moraGues; boVer, 1841, tom ii, VoL. 3: 836).
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 El 8 de setembre de 1503, la possessió de Binialmare fou establida en 
emfiteusi a Bartomeu Jaume d’Alaró, per Bartomeu Seguí i la seva dona 
Joana de Sencelles, a un cens anual de 15 quarteres de forment a Arnau 
Burguet per Sant Pere i Sant Feliu (bordoy, 2001: 113). Als estims de 
Sencelles del 1578, la possessió Biniomara del senyor Baltasar Rossinyol, 
valorada en 3.800 £. El 23 de març de 1600, el senyor Baltasar Rossinyol 
diu que Andreu Bertran, conductor de la possessió Biniomar, és mort i és 
debitor en 110 quarteres de blat i 25 £, a més ha de restituir tres mules i un 
carro, 200 ovelles, 25 quarteres de blat, 10 d’ordi i 10 de civada; per dit 
arrendament fa 100 £ i 94 quarteres de blat (rosseLLó; Vaquer, 1993: 51 i 
59).

 Al mapa de Mallorca de Despuig (1785), el topònim Binialmara apareix 
acompanyat d’un signe de Dos o tres casas, a tramuntana del nucli de Sen-
celles. Jeroni de Berard anota: 1.- Biniaumara. Predio pequeño de trigo, 
viña, almendros, higueras. De su propio dueño y vecino de la villa (be-
rard, 1983: 252). Segons un capbreu de les monges de Jonqueres de l’any 
1819: “Más, se halla un terreno llamado Biniamare, del cual terreno hay 
una séptima parte de alodio con el diezmo correspondiente. Y las demás 
partes son en alodio del ilustrísimo señor cabildo de Mallorca” (aLbertí; 
rosseLLó, 1997: 135).

 Al diccionari de Pascual Madoz (1846, tom iV: 343): Binialmara: varias 
casas reunidas en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, 
térm. y jurisd. de la v. de Sanséllas. Al Nomenclátor de 1860: Binialmara, 
Caserío, a 1,5 quilòmetres de Sencelles, amb un edifici habitat.

 La documentació del nom, a través de les diferents grafies, ha permès 
resseguir la continuïtat toponímica (de Beniomar/Benihamar a Binialma-
ra) fins a l’actualitat, pronunciat Biniaumara (fins i tot, com a malnom, 
vinculat sobretot al llinatge Pons). A tramuntana del nucli de Sencelles, el 
topònim ha donat lloc al camí de Binialmara i a una sèrie d’elements patri-
monials associats:

 “A l’Era d’en Pelat és on el carrer Rector Molines es transforma 
en el camí de Binialmara i, a la dreta, en el de Son Arrom.
 [...] el pou de Binialmara. [...], està dret i amb la seva originària 
pica de pedra.
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 [...] el pont de Binialmara per travessar el torrent de Biniali o 
dit també de Sencelles que neix a la possessió de Solleric, al terme 
municipal d’Alaró entre el puig del Castell i l’Alcadena. Aquest pont 
als anys setanta fa passar per ull en no poder suportar el pes d’un 
camió, va estar durant molt de temps inutilitzat i per això encara avui 
dia hi ha gent que li diu el pont esbucat. [...] a banda i banda hi ha 
un davallador que enllaça el camí de Binialmara amb els camins que 
passen per dins del torrent. Aquesta és una antiga zona d’horts que 
aprofitaven els alts nivells de l’aigua subterrània i per això és farcit de 
sínies.
 [...] el camí de Binialmara desemboca al camí de Son Roig. A la 
dreta anirem cap al camí de Muro, i cap a l’esquerra cap al pou Major. 
[JBF (1997) “Plaça km. 0” a Sa Sella, 49, pàg. 9].

Biniafla → Son Corró

 L’alqueria Beniafla, de 8 jovades, provinent en origen de la porció de 
Pere de Centelles, acabà sota el domini directe del monestir de Jonqueres. 
Segons Mateu Rotger: “Beniafle debía extenderse hasta Jornets, caseríos 
que siempre estuvieron unidos á Costitx, hasta su reciente separación al 
pasar á ser villa. […] No hemos podido identificar el punto en que se ex-
tendía Biniafle, pero conocidas las demás alquerías precisamente debía 
ocupar el punto que designamos.” (rotGer, 1897: 135 i 138).

 Per altra documentació, és possible vincular el topònim desaparegut de 
Biniafla amb l’actual Son Corró, a uns 1,3 quilòmetres a ponent del nucli 
de Costitx. Com ja s’ha dit, Ramon, primer bisbe de Mallorca, concedí que 
els habitants de Costitx, Benifat, Beniafle i Benibonax rebessin el baptisme 
i la sepultura a l’església de Santa Maria de Costitx (rotGer, 1897).

 L’any 1299, se cita Beniafla com a confronta d’una alqueria establida a 
Pere Terrat, que també confrontava amb les alqueries de Cascanar, Costig i 
Castell d’Amors. El 1344, l’alqueria Beniafla era de Guillem Roig, en alou 
de les monges de Jonqueres. El 14 d’octubre de 1360, Guillem Guasch del 
lloc de Costig estableix a Pere Pou el camp de Beniafle, una vinya, ferre-
ginal, colomer i era, a cens de 4 quarteres de blat. L’any 1404, l’alqueria 
Benhifat confrontava amb Cascanar, Ruberts, Castell d’Amors, Behiafla 
i Costitx (rosseLLó; Vaquer, 1993: 29, 34-35 i 137). L’any 1416, es do-
cumenta la possessió de Beniafla [Son Corró] (aLbertí; rosseLLó, 1997: 
135).
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 El 13 de novembre de 1459, els hereus de Mateu Mogons de Costitx 
tenen dues tanques i dues cases a Costitx que confronten amb el camí que 
va al pou de Vingossar i carreró de Biniafla. El 20 de febrer de 1466, Ponç 
Armengol i el seu fill Miquel venen a Felip Bordils, ciutadà, un rafal a Cos-
titg per 6 £; confronta amb Beniafla i s’Arissal (rosseLLó; Vaquer, 1993: 
41). L’any 1468, el rafal de Beniafla era propietat de Nadal Vallespir; el 
1473, fou venut per Pere de Santacília al seu gendre Jaume Rosselló (bor-
doy, 2001: 113). L’any 1517, se cita el camí de Biniafla com a confronta de 
s’Arissal (rosseLLó; Vaquer, 1993: 57). L’any 1537, Biniafla confrontava 
amb el rafal dit de les Comes, de Gabriel Serra [de s’Arissal] (bordoy, 
2001: 113).

 L’any 1578, la possessió de Biniofla [sic] era d’Antoni Alomar i estava 
valorada en 1.750 £. L’any 1581 era del mateix titular (rosseLLó; Vaquer, 
1993: 51, 59 i 174). El 14 de març de 1588, Jaume Alomar, fill d’Antoni 
Alomar de Muro, capbrevà en poder de les monges de Jonqueres la pos-
sessió Biniafla, amb el seu casal (Son Corró). Feia delme dels esplets i 
diversos censals. Confrontava amb les roques de les comes de s’Arissal, 
el torrent, camí que anava de Cascanar a Costitx, la Teulera i les Sitjasses 
(aLbertí; rosseLLó, 1997: 135). L’any 1589, Son Corró confronta amb el 
Revellar de Gabriel Serra de s’Arissal (GEM, 14: 266).

 El 18 de novembre de 1613, Antoni Alomar, fill de Jaume, denuncià pos-
seir la possessió de Son Corró, abans denominada Biniafla, confrontant 
amb el Revellar. Tinguda sots alou, directe domini i jurisdicció de les reve-
rendes monges de Jonqueres de la ciutat de Barcelona, a mercè de lluïsme, 
presentació de fadiga de deu dies, a delme de tots els esplets, a cens de 1 
£, 5 s. a la festa de Tots Sants i cinc quarteres de forment a la festa de Sant 
Pere i Sant Feliu del mes d’agost (aLbertí; rosseLLó, 1997: 137). L’any 
1648, Son Corró confrontava amb el Revellar de Gabriel Serra de s’Arissal 
(GEM, 14: 266).

Alqueria Costig → Costitx

 El nom de l’alqueria quae vocatur Costig apareix documentat tot encap-
çalant el memorial o capbreu de la porció de Gastó de Bearn. Malgrat tot, 
se sap que l’alqueria correspongué en el moment del repartiment a Arnau 
de Santacília, que participà en la conquesta de Mallorca com a capità de 
Guillem de Montcada, vescomte de Bearn. Obtingué l’alqueria de Costitx, 
juntament amb altres béns. La família Santacília mantingué la propietat de 
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Costitx fins al 1458, quan Bernat de Berga comprà l’alqueria. Per altra part, 
els dominis dels Santacília també s’estengueren a Castell d’Amors.

 A l’alqueria d’Arnau de Santacília, entre 1236 i 1238/1239, es procedí a 
la construcció d’una capella dedicada a Nostra Senyora de Costitx (reedifi-
cada el 1449). Com ja hem avançat, els idus de març de 1238/1239, Ramon, 
bisbe de Mallorca, concedeix a Arnau de Santacília, per haver consentit que 
els drets parroquials passin de Costitx a Sencelles, la celebració de misses a 
la capella de Costitx. Concedeix també que els habitants de Costitx, Beni-
fat, Beniafle i Benibonax puguin rebre el baptisme i la sepultura a l’església 
de Santa Maria de Costitx, amb l’obligació d’acudir els diumenges i dies de 
festa a la parròquia de Sencelles.

 Durant el segle Xiii, es documenten algunes vendes de terres que són de 
difícil ubicació. El 3 de juny de 1283, Jaume Planes i muller Brunisen-
da convenen amb Berenguer Palauet que, quan els seus fills, Pere, Jaume, 
Saura i Francesca tindran edat per firmar, signaran aquella compra que dit 
Palauet va fer de dues jovades de l’alqueria Cília [sic], terme de Canarros-
sa, tinguda en nom de l’ardiaca de Barcelona. El 1299, Guillem Sarovira, 
major de 18 anys, fill de Guillem, estableix a Pere Terrat, una alqueria a la 
parròquia de Sencelles, que fa delme i tasca al bisbe de Mallorca, a cens de 
24 quarteres i 4 barcelles de blat a l’era de l’alqueria i 10 sous d’entrada; 
confronta amb les alqueries Cascanar, Castell d’Amors, Costig i Beniafla 
(rosseLLó; Vaquer, 1993: 28-29).

 No obstant, el major procés de parcel·lació s’hauria de relacionar amb la 
constitució del nucli de Costitx. Tot just començat el segle XiV, apareixen 
els indicis de la formació del llogaret. Entre els nous pobladors, Guillem 
de Sant Hilari adquirí terres prop del nucli de  Costitx i donà parcel·les en 
establiment per a noves cases. El 25 d’octubre de 1300, Nicolau de Castell 
Joan, habitador de l’alqueria Costig, i muller Saura, venen a Guillem Martí 
unes cases a l’alqueria Costig, més un tros de terra plantat de vinya, a cens 
de 18 sous a Guillem de Sant Hilari; jurisdicció d’Arnau de Santacília; 
confronta amb via pública:

 Viij kalendas Nouembris anno Domini MCCC.º— Nicolaus de 
Castro John [sic], commorans in alquería de Costig parrochie de Sen-
cellis, et uxor eius Saura, vendimus tibi G.° Marti commoranti in eo-
dem loco quasdam domos quas habemus in dicta alquería de Costig. 
Item vendimus quoddam trotium terre cum vinea quod tenemus per G.° 
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de Sancto Ilario ad censum xviij. solidorum. Affrontant dicte domus in 
honore dicti Guillermi de Sancto Ilario, et in via publica etc. (rotGer, 
1897: 138).

 L’11 de novembre de 1302, Benvenguda, filla de Guillem Arrom, ven a 
Francesca, viuda de Bernat Febrer, unes cases i corral que per donació del 
seu germà Guillem Rafal té a l’alqueria Costig, en nom d’Arnau de Santa-
cília, per preu de 60 sous mallorquins; confronta amb via pública.

 La viuda de Guillem de Sant Hilari, Anglesia, el 3 de setembre de 1303, 
vengué totes les pertinences del seu marit a Pere Jover:

 III Septembris M.° CCC° III. Anglesia uxor quondam Guillermi 
de Sancto Ilario commorans in parochia de Sencellis in loco vocato 
Costig, vendo tibi P. Jouer, commoranti in eadem loco, omnia jura etc. 
(rotGer, 1897: 138).

 El 26 de gener de 1312, Pere Jover, habitador de l’alqueria Custig, ven 
a Guillem Pellicer la part que té en els honors que foren de Guillem de 
Sant Hilari: cases, corrals, vinyes i figuerals per preu de 15 £; fan censos 
als hereus d’Arnau de Santacília (rosseLLó; Vaquer, 1993: 29-31). El 14 
de febrer de 1312, es documenta el lloc de Costitx. Durant la centúria se-
gueixen les vendes i establiments. El 25 d’agost de 1325, Bernat Maran de 
Sineu estableix a Guillem Reya, habitador de l’alqueria Costig, dues cases 
contigües situades en dita alqueria; tingut en nom d’Arnau Santacília a cens 
d’una gallina; confronta amb via pública. El 14 d’octubre de 1360, Guillem 
Guasch del lloc de Costig estableix a Berenguer Domingo el camp de la 
mata i el camp dels clapers, confrontant amb Benifat i el camí de Sineu, 
a cens de 7 quarteres de blat. El 18 de gener de 1364, Francesc Pellicer 
de Costig ven a Francesc Stalella un alberg, figueral i pati a Costig, per 
30 sous; confronta amb carrera. Altres vendes de cases es documenten a 
Costig el 12 de juny de 1366 i l’any 1371 (rosseLLó; Vaquer, 1993: 31-32 
i 34-37).

 El 29 de setembre de 1389, Francesc i Joan Pellicer, germans, establei-
xen a Francesc Pellicer d’Inca, una alqueria i cases a Costitx que fa censos 
a Bernat de Santacília; confronta amb camí que va de Costig a Castell-
Llubí i la plaça comuna de Costig:
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 29 Setembre 1389.— Franciscas Pellicer et Johannes filii Gui-
llelmi quondam habitatoris in alqueria de Costig, parrochie de Sen-
cellis, vendimus tibi Francisco Pellicer de Inca, quandam alqueriam 
nostram cum hospicio et domibus que in eadem sunt, in loco dicto, 
in portione que quondam fuit nobilis Gastonis Vicecomitis Bearni et 
nunc est domini Regis. Tenetur dicta alqueria, una cum hospicio ma-
jori eiusdem, per venerabilem Bernardum de Sancta Cilia ad censum 
trium quarteriarum. Affrontat cum nobili Bernardo de Sancta Cilia, et 
cum camino quo itur recedendo de dicto loco de Costig versus locum 
de Castell Llubí … et cum platea communi dicti loci de Costig etc. 
(rotGer, 1897: 138).

 El poblament genera conflictes entre les propietats i amb els pobladors, 
en particular a causa de les fites i els pasturatges. El 27 d’agost de 1302, 
davant el lloctinent general del Regne, es presenta una súplica on consta la 
qüestió que tenen per raó de fites els homes de Costig, d’una banda, i els 
homes de Castell d’Amors, d’altra. Un home de Costig ha fet córrer una 
fita de les terres del senyor Ombert de Togores i aquest se sent perjudicat 
en contra d’Arnau de Santacília, que té les terres en la porció de Guillem 
de Montcada. El 21 de juliol de 1397, se cita el camí que va de Costitx a 
la vila de Sineu (rosseLLó; Vaquer, 1993: 147). Cap al final de segle XiV, 
el 30 d’agost de 1399, Pere Arbós no vol que els honrats Joan Santacília, 
cavaller, i Bernat Santacília, donzell, tinguin bestiar dins la seva possessió 
ni altres habitadors de Costig, que pretenen tenir empriu de pasturar (ros-
seLLó; Vaquer, 1993: 29 i 37). El 6 de març de 1404, se citen les alqueries 
de Costig i Castell d’Amors. El 30 de juliol de 1427, Bernat de Santacília, 
donzell, es queixa que els seus veïnats, Arnau i Antoni Reyó, entren dins la 
seva possessió i li devoren els fruits. El 12 de setembre de 1458, Bernat de 
Berga, ciutadà, compra l’alqueria a Pere de Santacília (rosseLLó; Vaquer, 
1993: 76-78).

 Des del punt de vista de la configuració territorial de la propietat, atesa 
l’extensió de l’alqueria Costitx (22 jovades), hom pot especular en una 
posterior desmembració de les terres més allunyades del nucli urbà. Aquest 
podria ser el cas dels Ferragut. L’1 de juliol de 1441, fou subhastada la 
possessió de Pere Ferragut, a Costitx, perquè no pagava els censals; era en 
alou reial, porció que fou de Gastó de Bearn i també en alou de Bernat de 
Santacília; comprenia dues sorts de terra, el figueral del Coll i la vinyassa 
dels Casals; confrontava amb l’alqueria de Bernat Ferrer, possessió dita lo 
Mostayar, alqueria Castell d’Amors d’Antoni Arnau, camí de Sineu, al-
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queria de Bernat de Santacília i cases i horts dels pobladors (rosseLLó; 
Vaquer, 1993: 152-153).

 Per altra part, el 7 de novembre de 1461, Gabriel de Berga, ciutadà, fill 
i hereu de Bernat, estableix a Julià Ferragut una alqueria ‒de la qual en 
desconeixem el topònim‒ i mitja tasca en el lloc de Costig, a cens de 20 £; 
confronta amb Costig, Castell d’Amors i la Regola [Serritxola, districte de 
Sineu]. L’any 1578, als Estims de Sencelles, hi consta la Possessió a Cos-
titx, d’Antoni Ferragut Gros, valorada en 1.775 £. L’any 1581, a la relació 
de propietaris, hi apareix la d’Antoni Ferregut, fill de Joan Gros, valorada 
en 1.915 £ (rosseLLó; Vaquer, 1993: 122, 60, 41, 51, 176).

Alqueria Binibonax → Castell d’Amors

 El nom de l’alqueria Castell de Amors, de 5 jovades, que correspongué 
a la porció de Pere de Centelles, sagristà de Barcelona, apareix documentat 
al memorial o capbreu de principis del segle XiV.

 El 15 d’octubre de 1240, Pere de Centelles ven les seves possessions de 
Mallorca a la vescomtessa Garsenda, per 2.500 morabetins alfonsins d’or. 
Posteriorment, aquesta les cedí a les monges del monestir de Santa Maria 
de Jonqueres “per salut de la seva ànima i la de son marit” (Costa, 1989 i 
1998; pérez, 1991). El 27 d’octubre de 1263, Gastó de Montcada confirma 
a la priora i convent de Jonqueres la donació que els féu la seva mare Gar-
senda, difunta, entre d’altres béns, de l’alqueria de Rubines i altres posses-
sions a Mallorca comprades a Pere de Centelles (Costa, 1990: 34.- J. 191 i 
J. 192). El 26 de juliol de 1266, la priora Elisenda i el convent de Jonqueres 
reconeixen a Gastó de Bearn que ell, d’acord amb la priora Jofrena, confir-
mà les donacions de la seva mare; i li fan definició, ja que no es pogué fer 
abans per mort de la dita priora Jofrena (Costa, 1990: 38.- D-1587).

 Després d’haver embargat els béns, considerats en feu reial no recone-
gut, que el monestir tenia a Mallorca, el 10 de juny de 1279, Jaume II de 
Mallorca defineix els drets a la priora i convent de Jonqueres i les absol de 
l’embarg, a instància del bisbe de Barcelona, i concedeix un any de temps 
per vendre a cavallers laics que prestaran servei reial per raó del feu (Cos-
ta, 1990: 76.- D-1473). Més endavant, quan Alfons d’Aragó ocupa Mallor- Més endavant, quan Alfons d’Aragó ocupa Mallor- ocupa Mallor-
ca (1285), les monges reclamen els seus drets. El 9 de gener de 1286, per 
sentència de Joan Sabata, jutge del rei Alfons, se li han de restituir tots els 
béns que tenia a Mallorca per donació de Garsenda de Bearn i que li foren 
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presos pel rei Jaume II; i a més, els béns que li ocupà Arnau Burgués en 
nom del dit rei Jaume, tret dels que hagués donat a aquest i al rei Alfons 
(Costa, 1990: 83.- J. 16). Amb el retorn de Jaume II (1295), embargà no-
vament els béns del monestir amb la finalitat de posar-los en feu. Durant el 
regnat de Sanç de Mallorca, continuaren les disputes (Costa, 1989: 64). Els 
censals i els alous del monestir de Jonqueres es mantingueren fins al segle 
XiX.

 Com hem vist, el monestir de les monges de Jonqueres de Barcelona 
tingué el domini directe d’una bona part de la porció del vescomte de Bearn 
i de Pere de Centelles. Tan sols per altra documentació coneixem el nom 
anterior de Castell d’Amors, que era Binibonax, Benibonax, Bembonax o 
Binibolaix. Malgrat tot, l’origen d’aquest nom podria esser jueu, cas que es 
pugui relacionar amb una referència de 24 de desembre de 1280, segons la 
qual Pere Fiol i muller Maria, habitadors de Benyali, reconeixen que Bar-
tomeu Sager i Romeu Ripoll són tots deutors a Hayó ben Bolax,21 jueu, en 
34 sous reials de València de capital i set sous manco dos diners d’interès, i 
pagaran dins un any, la quantitat i l’interès (rosseLLó; Vaquer, 1993: 21).

 A la primera meitat del segle XiV, l’any 1337, Pere Figuera habitava 
l’alqueria Castell d’Amors (rosseLLó; Vaquer, 1993: 59). Aquell any es 
produí una disputa pels emprius a les terres de les alqueries de Benifat i 
de Castell d’Amors, que provocà desacords i una forta controvèrsia, a la 
qual hagué d’intervenir el Veguer de fora. El xij kalendas de febrer de 1337 
fou publicada la sentència. Feta la visura prèvia, les confrontes de les dues 
alqueries quedaren delimitades i fitades:

 “De nos en Berenguer de Santa Cilia caualler, Veguer de fora, vist 
a huyl lo loch del qual es qüestió entre les dites parts: [...] pronunciam 
et departim los termens de l alqueria de Benifat e los termens de l 
alqueria de Castell d’amors per la manera ques segueix: So es saber 
quels habitans en l alqueria de Benifat tenguen e per lur dret posees-
quen lo loch del qual es la qüestió, so es a saber la garriga et les altres 
coses que son damunt la dita alqueria a tot lur empriu entro al loch 
apellat la Talaya de na Clusa, en lo qual loch ara havem feta posar 
una fita, et daquen dreta via movent del dit loch e anant per altres 
lochs en los quals ara hauem fetes posar altres fites entro el terme de 

21  Durant el segle XiV es documenten diversos jueus de llinatge Bolaix.
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Costig. Et el dit P. Figuera et los habitadors de la dita alqueria de Cas-
tell d’amors tenguen e per dret lur posseesquen a tots lurs aemprius les 
garrigues e los altres lochs envés lo dit loch de Castell d’amors entre 
el dit loch apellat la Talaya de na Clusa e dreta via entro al terme de 
Costig, segons que les dites fites termenen e declaren.” 

 Després d’apel·lació, el contingut de la sentència fou comunicat, “en 
vulgar”, per Roger de Rovenach a Arnau Busquet, batle de Sencelles, el 
tertio nonas de juny de 1338 (aGuiLó, 1937).

 El 21 de gener de 1346, Arnau Llorenç diu que mena una qüestió amb 
Pere Figuera de Castell d’Amors i Arnau Santacília, cavaller, pel passatge 
d’un camí reial de l’alqueria Costig. El 12 de setembre de 1396, Arnau de 
Togores, donzell, diu que acostuma rebre tasques i delmes dels esplets i 
quart de bestiar sobre la possessió de Castell d’Amors, que té Joan Santa-
cília, donzell i aquest contradiu pagar. El 3 d’octubre de 1404, el batle de 
Sencelles havia enviat el saig a l’alqueria de Castell d’Amors (rosseLLó; 
Vaquer, 1993: 34, 37 i 77-78).

 El 1410, mossèn Joan de Santacília, cavaller, difunt (el 8 d’agost 1409), 
era titular de Castell d’Amors i del rafal Geronès. L’1 de juliol de 1410, 
Jaume Santacília va bestreure 15 £ per pagar la sepultura i funeràries de 
Joan Santacília i no pot cobrar. (rosseLLó; Vaquer, 1993: 13). Tot fa pensar 
en una fallida econòmica que hauria conduït a la desfeta de part de l’heretat 
dels Santacília i a la venda del domini útil de Castell d’Amors. 

 El 27 d’agost de 1410, segons el notari Bernat Tauler, Antoni Arnau 
comprà Castell d’Amors a la Cort a instància de creditors. El 3 de gener de 
1421, Guillem Pou de Sencelles renuncià a una alqueria que li era onerosa, 
en alou de l’Ardiaca de Barcelona, i que tenia per establiment que li feu 
Antoni Arnau; confrontava amb un honor de Castell d’Amors. L’any 1441, 
Castell d’Amors era d’Antoni Arnau (aLbertí; rosseLLó, 1997: 136 i ros-
seLLó; Vaquer, 1993: 39 i 59). La propietat d’Antoni Aranu passà a la seva 
neta Margalida Arnau.

 Castell d’Amors confrontava amb altres propietats del districte de Ca-
narrossa, però també amb propietats del districte de Sineu com Binitaref, 
a través de Son Marron, també propietat dels Arnau. A mode de resum, les 
confrontes de Castell d’Amors que s’han documentat són les següents:
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Data Confrontant
1299 Alqueria establida a Pere Terrat

27 d’agost de 1302 Costitx
Febrer de 1337 Benifat, a la talaia de na Clusa

1404 Benifat
1 de juliol de 1441 Possessió de Pere Ferragut

7 de novembre de 1461 Alqueria establida a Julià Ferragut

 Posteriorment, Miquel Font, que la tenia de Margalida Arnau, deixà la 
propietat en herència a Catalina Mir i els seus fills. Més endavant, Justina, 
muller de Santmartí Despuig, la tenia per donació amb motiu de matrimoni 
per la seva mare Catalina Mir i els seus germans, segons acta del nota-
ri Alexandre Brondo (any 15..). El 27 d’abril de 1552, a l’escrivania de 
Jonqueres, consta l’establiment de Castell d’Amors fet a Joanot Jaume de 
Sineu, per la senyora Justina, muller en segones núpcies del senyor Sant-
martí Despuig.22 El 31 d’agost de 1567, Joanot Jaume de Sineu,23 davant el 
notari Francesc Coll, feu donació a Pere Antoni Munar que n’era propietari 
el 1578, segons consta als estims de Sencelles, amb un valor de 2.000 £. 
L’any 1581 també apareix com a propietari amb el mateix valor (aLbertí; 
rosseLLó, 1997: 136 i rosseLLó; Vaquer, 1993: 51 i 177). Pere Antoni Mu-
nar, segons testament davant el notari Francesc Coll d’11 de maig de 1578, 
deixà Castell d’Amors al seu fill Joan Munar. El 1585, el rafal de Mos 
confrontava amb s’Aragonés, Son Arnau i Son Vallespir (GEM, 3, 212).

 Mentrestant, altres persones amb el llinatge Munar tenien propietats a 
la mateixa contrada. Una era de tres quarterades i mitja de terra i garriga a 
Castell d’Amors, documentada al cadastre de 1581, i capbrevada per Pere 
Munar, el 29 d’agost de 1588, i per Joan Munar, fill de Pere, el 23 d’agost 
de 1613 (aLbertí; rosseLLó, 1997: 135-136). Per altra part, Antoni Munar 
de Costitx és el propietari del rafal dit l’Aragonés als estims de Sencelles 
de 1578, valorat en 300 £, tal com també figura al cadastre de 1581. L’any 

22  Mossèn Santmartí Despuig, mostassaf de la Ciutat de Mallorca el 1524-1525; documentat 
també l’any 1533.

23  Joanot Jaume estava vinculat amb la família propietària de Son Joan Jaume. A partir de 
1530, Joanot Jaume feia una sèrie d’establiments en el lloc de Manresa. El 8 de maig de 1542, 
Joanot Jaume figurava entre els jurats de Sineu. El senyor Joanot Jacme morí el 23 d’octubre 
de 1575 i fou enterrat a Manresa (muLet, rosseLLó, saLom, 1996: 173 i 66).
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1599, pertanyia a Antoni Munar (de Saragonés) i confrontava amb Castell 
de Mos i sa Garriga d’en Ferragut; tenia cases i era dedicat a vinya i a 
conreu de cereals (GEM, 16: 16-17). El Nomenclator de 1860 cita El Ara-
gonés, caserio, a 2,7 quilòmetres de Costitx amb quatre edificis habitats.

 Pel que fa a la propietat major de Castell d’Amors, el 23 d’agost de 
1613, Joan Munar denuncià tenir la possessió dita Castell d’Amors, abans 
Binibolaix, tinguda sots alou, directe domini i jurisdicció de les monges de 
Jonqueres, a mercè de lluïsme, presentació de fadiga de 10 dies, delme pla 
de tots els esplets i a cens d’una lliura de cera blanca per les festes de Na-
dal. Confrontava amb el camí de Sineu i amb el rafal d’Antoni Munar, dit 
l’Aragonés (aLbertí; rosseLLó, 1997: 136). L’any 1675, era la possessió 
més extensa del lloc de Costitx i valorada en 3.300 £; tenia cases, molí de 
sang, celler, vinya, conreus de cereals, lleguminoses, hort, ramaderia bo-
vina i porcina i una guarda de 150 ovelles (GEM, 3: 212). Durant el segle 
XVii, es produiren segregacions, com la de 20 d’octubre de 1690, quan Pere 
Munar de Castell d’Amors ven a Joan Vallespir Delmau «circa triginta 
quarteriatas terre de pertinentiis dicte mee possessionis vocate nunc Cas-
tell de Mos et olim Binibonaix etc.» (rotGer, 1897: 138).

 El 4 de febrer de 1742, el propietari de Castell d’Amors era Joan Munar, 
que feia donació al seu fill Pere Joan Munar davant el notari Rafel Bonet. 
Pere Joan Munar feu hereu al seu fill Joan Munar per testament davant el 
notari Joan Baptista Riera, el 14 de desembre de 1774 (aLbertí; rosseLLó, 
1997: 137). El 15 d’agost de 1797, Joan Munar, fill de Pere Joan i Marga-
lida Amengual, era propietari de la possessió Castell d’Amos, abans dita 
Binibolaix. A les càrregues ja conegudes, s’hi han d’afegir 8 quarteres de 
forment, bo, nou, net i porgat, rebedor cada any dia primer d’agost al con-
vent de Santa Caterina de Sena de Palma; la propietat confrontava amb els 
camins de Sineu i de Llorito (aLbertí; rosseLLó, 1997: 137 i Bordoy, 2001: 
114). Les confrontes de Castell d’Amors amb Binitaref, del districte de Si-
neu, se citen explícitament l’any 1796: “de otra con selva de pertenencias 
del Predio llamado el Castell de Mos” (ARM AA 53/24, f. 125-128v).

 El mapa de Mallorca d’Antoni Despuig (1785) grafia Castelldemos [sic]. 
Segons Berard, 9.- Castell de moro. Predio pequeño. Idem. Tiene camino 
real expresamente hasta Lloseta propio del conde de Ayamans (1983: 252). 
El diccionari de Pascual Madoz (1847, tom Vi: 96) cita: Castell de Mos: 
predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, term. 
jurisd. de la v. de Sansellas. El Nomenclator de 1860 esmenta Castell de 
Mos, caserio, a 1,3 quilòmetres de Costitx amb un edifici habitat.
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Conclusions preliminars

 A la perifèria de l’antic districte islàmic de Sineu, s’ha fet una incur-
sió dins el districte islàmic de Canarrossa. En primer lloc, s’ha sotmès a 
discussió el “memorial” de la porció de Gastó de Montcada i de Pere de 
Centelles, per destriar els ítems objecte de selecció. En segon lloc, acudint 
a altres fonts, s’han reunit les referències documentals a l’abast sobre cada 
una de les unitats toponímiques escollides.

 Els casos que s’han considerat més propers al límit amb el districte de 
Sineu són relativament pocs: alqueria Judith [Judí; Ruberts], alqueria Bi-
nifat, alqueria Beniafla [Son Corró], alqueria Costig [Costitx] i alqueria 
Benibonax o alqueria Castell d’Amors.

 Una primera constatació és que el límit sud-oriental del districte de Ca-
narrossa és un indret de contacte entre tres districtes islàmics (Canarrossa, 
Sineu i Montuïri), que s’ha mantingut fins a l’actualitat a la intersecció de 
tres termes municipals (Sencelles, Algaida i Llorito).

 Segona, pel que fa al límit sud-oriental del districte de Canarrossa, és 
possible plantejar diferents conjectures en relació a les seves confrontes:

 1. L’alqueria Judí [Judí; Ruberts], originàriament a banda i banda del tor-
rent de Pina, confrontava amb el rafal Benigalip (del districte de Montuïri), 
que inclouria les garrigues comunes dels pobladors del lloc de Manresa. 
Continuant cap a tramuntana i llevant, la confronta seria amb el rafal Culu-
ina del Repartiment, en posterioritat Les Tortines i Son Gelabert (Llorito). 
La confronta de Son Gelabert correspondria també amb Binifat.

 2. L’alqueria Binifat, més a tramuntana, confrontava amb terres del rafal 
Binitaref (Son Marron), propietats dels Arnau.

 3. L’alqueria Beniafla [Son Corró] no tendria confrontes amb el distric-
te de Sineu, atès que s’interposen les alqueries Binifat, Costig i Castell 
d’Amors.

 4. L’alqueria Costig [Costitx], amb el referent físic de la torrentera del 
xaragall de ca s’Hereu, tendria confrontes amb Binitaref i Serritxola per la 
part més septentrional.
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 5. L’alqueria Benibonax o alqueria Castell d’Amors confrontava amb 
Binitaref.

 6. Finalment, l’alqueria Benihamar, que està allunyada del límit amb 
Sineu, és l’actual Binialmara, cap a tramuntana del nucli de Sencelles.

Bibliografia

(2015) Creant la Vila de Binissalem. Un mosaic de cent cinquanta anys del 
Regne de Mallorca, des del 1231. Binissalem (Mallorca) [edició digital].24

aGuiLó, e. K (1893) “Franqueses y privilegis del Regne ii” a BSAL, 5, 60-
63.

aGuiLó, E. K. (1911) “Actes de venta o de modificació de domini otorgats 
per primers grans porcioners de l’Illa” a BSAL, 13, 254-256, 264-267, 284-
288.

aGuiLó, Estanislau (1937) “Partició de termes de les alqueries de Benifat i 
Castell d’Amors 1337” a BSAL, 27, 78-79.

aLbertí, Jaume; rosseLLó, Ramon (1997) Història de Costitx (1600-1868). 
Costitx: [Ajuntament de Costitx].

aLCoVer, Antonio Mª (1893) “Observaciones sobre el primer capítulo de 
una obra de A. Lecoy de la Marche” a BSAL, 5, 33-42.

barCeLó, Miquel (1980) “Nou nòtules sobre toponímia de Mayürqa i de 
Mallorca” a Els Marges. Revista de llengua i literatura, 18/19, 40-41.

barCeLó, M. (1984) Sobre Mayûrqa. Palma de Mallorca: Museu de Mallor-
ca. (Quaderns de Ca la Gran Cristiana; 2).

bibiLoni trobat, Gabriel (1992) “Informacions referides als molins d’aigua 
de Pina” a Es Saig, 142, 8-11.

bordoy bordoy, Mª José (2001) “Algunes notes sobre les possessions del 
monestir de Santa Maria de Jonqueres de Barcelona a Mallorca” a BSAL, 
57, 105-116.

24  Website del llibre d’història local: http://creantbinissalem.com/.



138 

boVer, Joaquín María (1864) Notícias histórico-topográficas de la Isla de 
Mallorca (segunda edición). Palma: Inprenta de D. Felipe Guasp y Barberí.

Cateura bennàsser, Pau (1997) “Las cuentas de la colonización feudal 
(Mallorca, 1231-1245)” a En la España Medieval, 20, 57-141.

Cateura, Pau (1982) “Mallorca y la política patrimonial de la monarquía 
(siglo Xiii y primera mitad del siglo XiV)” a Estudis Baleàrics, 6, 79-130.

Costa, Maria-Mercè (1989) “Notícia de les possessions del Monestir de 
Jonqueres a les Illes Balears” a XIII Congrés d’Història de la Corona 
d’Aragó (Palma de Mallorca, 27 setembre - 1 octubre 1987). Comunica-
cions I. El Regne Privatiu de Mallorca i la Mediterrània (Primera part). 
Palma: Institut d’Estudis Baleàrics. Pàg. 61-72.

Costa i paretas, M. Mercè (1998) “Pergamins del monestir de Jonqueres a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó (segle Xiii)” a Analecta Sacra Tarraconensia 
(Miscel·lània Àngel Fabregas), 71, 213-234.25

Ginard buJosa, Antoni; ramis puiG-Gròs, Andreu (2010) “La toponímia 
del Repartiment al districte de Sineu” a bassa i martín, Ramon; Latorre 
sánChez, Francesca (coord.) XXII Jornada d’Antroponímia i Toponímia. 
Pollença 2009. Palma: Universitat de les Illes Balears; Govern de les Illes 
Balears. Pàg. 121-144. 

Ginard buJosa, Antoni; ramis puiG-Gròs, Andreu (2014) “Topònims del 
Llibre del Repartiment en el districte de Sixneu. Propostes per al debat” 
a reaL i noGuera, Antònia; VanreLL i toreLLó, Joan (Ed.) I Jornades 
d’Estudis Locals. Sineu 17, 18 i 19 d’abril de 2008. Mallorca: Ajuntament 
de Sineu. Pàg. 37-85.

Gran Enciclopèdia de Mallorca [GEM]. Mallorca: Promomallorca Ed.

moLL i Gómez de La tía, Juli [ed.] (2014) Joan Binimelis: Descripció parti-
cular de l’illa de Mallorca e viles. València: Universitat de València; Institut 
Cartogràfic de Catalunya (Monuments d’Història de la Corona d’Aragó; V).

25  http://www.icatm.net/bibliotecabalmes/sites/default/fi les/public/analecta/AST_71/  http://www.icatm.net/bibliotecabalmes/sites/default/files/public/analecta/AST_71/
AST_71_213.pdf.



139 

moraGues, m.; boVer, J. M. (1841) Historia General del Reino de Ma-
llorca escrita por los cronistas Don Juan Dameto, Don Vicente Mut y Don 
Jerónimo Alemany. Segunda edición corregida e ilustrada con abundantes 
notas, documentos y continuada hasta nuestros días. Palma: Imprenta na-
cional a cargo de D. Juan Guasp y Pascual, 3 vol.

morro i marCé, Mateu (2004) “El puig de Mors i el castell de Mors, un 
aspecte de la toponímia antiga de Mallorca” a pLanisi, H.; rosseLLó, M. 
(coord.) Sobre onomàstica. Jornades d’Antroponímia i Toponímia (1993-
2002). Palma: Universitat de les Illes Balears (Jornades, 1). Pàg. 195-202.

muLet ramis, Bartomeu; rosseLLó Vaquer, Ramon; saLom sanCho, Josep 
M. (1996) Sineu aixeca una nova església. Segle XVI. Sineu: Ajuntament 
de Sineu.

mut CaLaFeLL, Antoni; rosseLLó bordoy, Guillem (1993) La «Remen-
brança…» de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia 
de Mallorca. Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura, Educació i Es-
ports.

oLiVer, Xesc (1992) “Col·locació de fites a Pina l’any 1736” a Es Saig, 
144, 25. 

pérez, Plàcid (1991) “Les mesquites i els banys de Sóller (s. Xiii i XiV)” a 
BSAL, 47, 29-60.

pérez pastor, Plàcid (2009) “De jovades i quarterades. Amidaments i equi-
valències a partir de la relectura del Llibre del Repartiment de la porció 
reial de Mallorca (s. Xiii)” a Estudis d’Història Agrària, 22, 165-179.

quadrado, José María (1850) Historia de la conquista de Mallorca: cró-
nicas inéditas de Marsilio y de Desclot en su testo lemosín; vertida la pri-
mera al castellano y adicionada con numerosas notas y documentos por … 
Palma: Imprenta y librería de Estevan Trias.

rosseLLó bordoy, Guillem (2007) Documents Cabdals del Regne de Ma-
llorca. Llibre del Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei (ARM, 18). 
Mallorca: Parlament de les Illes Balears.



140 

rosseLLó Vaquer, Ramon; Vaquer bennàsar, Onofre (1993) Història de 
Sencelles i Costitx. 1229-1600. Palma: Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports.

rotGer, Mateo (1897) “Nuestra Señora de Costitx” a BSAL, 7, 133-141.

rotGer, m.; miraLLes, J. (1909) “Biografía y cartulario del primer obispo 
de Mallorca” a BSAL, 12, 291-295.

rotGer, M.; miraLLes, J. (1912) “Cartulario del primer obispo de Mallor-
ca” a BSAL, 14, 172-173.

sastre moLL, Jaume (2001) “Les rendes reials i de la porció de Gastó de 
Bearn. La seva estructura i valoració” a Mayurqa, 27, 63-83.

sastre moLL, Jaume (2017) Llibre verd de la Seu de Mallorca (1211-1725). 
Palma: Publicacions Catedral de Mallorca (Seu de Mallorca; 16).

soto i Company, Ricard (1986) “Alguns casos de gestió «colonial» feudal a 
la Mallorca del segle Xiii” a Estudi General, 5-6, 345-369.

VaLero i martí, Gaspar (1999) Sencelles. Guia de passeig. Palma: Docu-
menta Balear; Sencelles: Fundació Mossèn Bartomeu Oliver.

Vibot, Tomàs (2008) Les possessions de Mallorca. III. Pollença: El Gall 
Ed. (Ramon Llull; 8).

Vibot, Tomàs (2009) Les possessions de Mallorca. IV. Pollença: El Gall 
Ed. (Ramon Llull; 14).



INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE 
L’HERÀLDICA MUNICIPAL I
GENTILÍCIA DE SENCELLES

Jordi Llabrés i Sans





143 

INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE 
L’HERÀLDICA MUNICIPAL I
GENTILÍCIA DE SENCELLES
Introducció

 Segons el genealogista i heraldista Armand de Fluvià i Escorsa, 
l’heràldica és una ciència o disciplina autònoma i auxiliar de la història i 
l’arqueologia, que té per objecte l’estudi de les armories o escuts d’armes, 
i n’exposa els mètodes, les regles de crítica, els aspectes tradicionals i les 
perspectives actuals.1 L’ús d’emblemes és comú a totes les èpoques i a 
totes les civilitzacions. El món grec ja fa ús de certs emblemes identifica-
tius, així com els bizantins i normands.2 N’hi ha constància de dos tipus: 
un de personal o familiar marcat, majoritàriament, a escuts defensius i els 
col·lectius, propis de les ciutats. Llavors l’heràldica serà adoptada i adap-
tada per l’Imperi Romà, l’home medieval se la fa seva i la desenvolupa 
considerablement, i l’ésser actual en fa ús i, permeteu-me que ho digui, 
també abús.

 Magdalena de Quiroga i Conrado ens diu que al principi, l’heràldica va 
ser utilitzada amb objectius militars. Permetia reconèixer de lluny i de prop 
si la persona que l’exhibia era amic o adversari. De decorar els objectes i 
els abillaments militars va passar de seguida als civils, tant de cavallers 
com de dames, i a poc a poc aquests escuts es van anar substituint per divi-
ses més personals.3

 A Sencelles tenim constància de l’existència d’emblemes propis de per-
sones, famílies o institucions, almenys des del segle XIV. Abans d’endinsar-
nos en el camp dels escuts d’armes parlarem un moment de vexil·lologia o 
ciència dedicada a l’estudi de banderes. Generalment a la majoria de viles 
de Mallorca, després de la Conquesta de 1229, s’emprà la bandera de les 

1  De Fluivià i Escorsa, Armand, Manual d’Heràldica i tècnica del blasó. Institució Catalana 
de Geneologia i Heràldica, 2011. Pàg. 10.

2  De Quiroga i Conrado, Magdalena, Patrimoni Heràldic. Catàleg del Museu de Mallorca. 
Palma, 2007. Pàg. 9.

3  De Quiroga i Conrado, Magdalena, Patrimoni Heràldic. Catàleg del Museu de Mallorca. 
Palma, 2007. Pàg. 9.
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barres d’Aragó, que era la bandera del Rei de Mallorca. Paral·lelament, 
a alguns llocs s’anaren adaptant ensenyes amb colors i característiques 
pròpies, com ho feren per exemple a Pollença, que la tenia de tafetà ne-
gre i vermell l’any 1542, Santa Maria del Camí de tafetà vermell a partir 
de 1551, Sineu l’obtingué l’any 1528 i era de tafetà groc, Binissalem el 
1570…4

 Sencelles pel que sembla, no tingué bandera pròpia i feu ús dels emble-
mes del Casal de Mallorca, és a dir les barres vermelles damunt camper 
d’or que enaltien el “benaventurat e vencedor senyal de Aragó”. Així ens 
consta, almenys, des de 1346 per un segell que s’emprava a la Procuració 
Reial de Sencelles. Aquell any se signà aquí un document que anava diri-
git “al molt honrat senyer Felip de Boyl, governador General del Regne 
de Mallorque e de les hiles adiacents per lo molt alt Senyor nostre Rey 
d’Aragó”.5 Aquella lletra anava “segelada en lo sagel reyal” i és el més 
antic que d’aquestes característiques i per a aquesta funció es coneix a Ma-
llorca. El seguien els segells, que empraren a partir de 1402 a Alcúdia, 1418 
a Pollença i 1462 a Llucmajor.6

 Per damunt de tot, la bandera reial era la bandera del poble mallorquí, el 
qual li tributava un cerimoniós  homenatge el dissabte de Cap d’Any, que 
és el dia de Sant Silvestre i Santa Coloma, durant la festa que anomenem 
de l’Estendard i que commemora la presa de Ciutat als musulmans i la 
verificació de la Conquesta. En paraules del cronista Ramon Muntaner, 
aquell dia era el que es feia “professó general en la ciutat ab la senyera del 
dit senyor rei”.7 Alguns anys aquell jorn era solemnitzat amb la presència 

4  Cal dir que, fins ara, no ens consta documentalment que existís a Sencelles una bandera 
antiga i pròpia així com les que tenien altres viles d’aquest Regne seguint un costum molt 
antic a l’ambient de la Corona d’Aragó; però sí la tradició popular i oral ens ha fet arribar que 
per les festes de Sencelles, almenys abans de 1936, s’hissava com a bandera de la vila dalt 
del campanar un penó de roba color carmesí. Recollírem el testimoni de Margalida Bennasar 
Llabrés, madò Escolana. No és fins a l’any 2009, essent batle de Sencelles Joan Carles Verd i 
Cirer, que la corporació municipal aprova la creació de la bandera oficial de Sencelles a partir 
d’un estudi i la proposta de l’autor de la present comunicació.   

5  A.R.M. Apel. 1346-1347 f.2. Citat a “Exposició: Vexil·lografia històrica de les Illes”, dins 
L’Escut de les Illes Balears. Govern Balear, 1989. Pàg. 113. 
6  “Exposició: Vexil·lografia històrica de les Illes”, dins L’Escut de les Illes Balears. Govern 
Balear, 1989. Pàg. 113.

7  Citat per Quintana i Torres, Antoni a La Festa de l’Estendard. Cultura i cerimonial a Ma-
llorca (segles XIV-XX). Barcelona, 1998. Pàg. 55.
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de la banda de joglars que existia a Sencelles, com el 1359 que el governa-
dor escrigué als batles d’Alaró, Robines, Inca, Sineu i Sencelles i els diu: 
“com los honrats jurats de Mallorques hagen mester los juglars de les vos-
tres parròquies per la festa de Sent Silvestre e Sancte Coloma, la qual serà 
diluns primer vinent... que tremetats assí en ciutat tots los juglars que sien 
en les vostres parròquies en guisa que sien assí dicmenja primer vinent. E 
assò no mudets”.8 No podem dubtar que els nostres avantpassats coneixien 
i estimaven la dita senyera. Les armes reials també apareixien a l’església 
parroquial, centre neuràlgic de tota la vida local. A un inventari dels vasos 
sagrats, ornaments i béns mobles que posseïa l’any 1482 el nostre temple, 
hi trobem “Huns corporals ab cuberta de senyals reyals e torres ab leons”,9 

això eren les insígnies pròpies de la Casa Reial.

L’escut municipal de Sencelles

 No és fins al segle XVI que trobem la primera referència de l’escut propi 
de Sencelles. L’any 1532, també, a l’església parroquial s’hi guardava un 
“palis de velut vert en qui es la figura de Sent Pere y Sent Johan y las ar-
mes de la vila”. Cal apuntar que la presència d’aquests dos sants en aquest 
pal·li, juntament amb l’escut, no és quelcom gratuït o anecdòtic. Al primer 
de tots se li dedica la parròquia just en el mateix moment de la fundació 
(1238)10 i era considerat patró del poble. El segon era una devoció protegi-
da pels honorables Jurats de Sencelles. Aquests eren els titulars del benefici 
que l’any 1361 va fundar Guerau Tries a l’altar de Sant Joan. Sembla que 
el dit pal·li, o frontal d’altar, seguia existint l’any 1556: “vn pallis de vellut 
vert ab dos figures St. Pera y St. Johan ab ses cartxofas” i, encara, l’any 
1563: “un pali de vallut ab les figures de S. Pere y S. Joan brodades ab les 
armes de la vila”.11 No hem copiat totes aquestes referències històriques 
per caprici; poden semblar repetitives, però fixeu-vos que ens ofereixen 
informació específica i ben interessant. Així, podem saber que el que podria 

8  Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-
1600. Mallorca, 1993. Pàg. 153.

9  Ramis de Ayreflor y Sureda, J. “Documentos curiosos del Archivo Municipal de Sansellas”, 
B.S.A.L., volum 11 (1905-1907), pàgs. 290-293.

10  Llabrés i Sans, Jordi, “Sencelles,775 anys com a vila”, dins revista Sa Sella. Núm. 135, 
juny/setembre de 2013. Pàg. 13.

11  Pérez Martínez, Lorenzo, Las Visitas Pastorales de don Diego de Arnedo a la Diócesis de 
Mallorca (1562-1572). Palma de Mallorca, 1963-1964. Vol. III. Pàg. 434.
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ser el primer escut de Sencelles era realitzat amb la tècnica del brodat da-
munt vellut, com tant d’altres que hom podia trobar a les esglésies d’aquell 
moment.12 Quant a les “cartxofes”, particularment creiem que es podrien 
referir que el vellut era, fent ús de la nomenclatura de l’ofici dels velluters, 
d’estil tallat, o sigui que el seu pèl, tallat més curt o tallat més llarg, forma-
va uns dibuixos en forma de carxofa o magrana. 

 És dins aquest context del segle XVI que els pintors Mateu López, sè-
nior, i Mateu López, júnior, realitzen, també per a l’església de Sencelles, 
un retaule de la Mare de Déu del Roser i en el qual veiem dos escutons que 
contenen les armes de Sencelles. Aquests són la representació més antiga 
que actualment coneixem del nostre escut. A un hi apareix la campana i a 
l’altra la sella de muntar cavall (Veg. fitxa núm. 01). A més, enmig dels dos, 
una altra cartel·la amb la datació del retaule “Fou beneït i acabat a 18 de 
setembre 1569”, en el qual a partir d’una recent restauració (2014) s’hi va 
descobrir a sota de la capa pictòrica superior una altra sella.13

 L’escut de Sencelles és un dels que, en termes d’heràldica, hom ano-
mena escut parlant. O sigui, que amb les dues càrregues o senyals que 
l’identifiquen, d’alguna manera es pot interpretar gràficament o intuïtiva-
ment el nom del municipi al qual correspon, sense necessitat de tenir prè-
viament grans coneixements d’heràldica o d’història. La sella i la campana 
fan referència, sens dubte, a les fonts llegendàries esteses al poble amb 
l’objecte de “trobar” i transmetre els orígens. A finals del segle XVIII, Je-
roni de Berard i de Solà (1742-1794), membre de la Reial Acadèmia de 
Sant Ferran i de la Societat Econòmica de “Amigos del País”, va descriu-
re l’escut que el nostre municipi té per propi. Sencelles aleshores era una 
de les “32 bones viles” que va visitar el cronista, juntament amb les dues 
poblacions amb títol de Ciutat, la Molt Noble i Lleial d’Alcúdia i la de 
Palma, la capital, i els 38 “buenos lugares aunque pequeños”. La visita a 
quasi totes les localitats li ocupà alguns anys de la seva vida; de cada un 
d’ells consultà els seus arxius civils i eclesiàstics, prenent notes i recollint 

12  Per fer-nos una idea de com podria ser aquest pal·li de Sencelles i a tall d’exemple vegeu 
els del monestir de Santa Elisabet d’Hongria que publica Mulet i Ramis, Bartomeu, Els teixits 
de seda mallorquins. La manufactura popular de la seda des del segle XVI al XVIII. Palma, 
1990. Pàgs. 116-117. 

13  Llabrés i Sans, Jordi, La Mare de Déu del Roser. Un retaule del segle XVI per la parròquia 
de Sencelles. Sencelles, 2014. Pàg. 19.
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documentació, aixecà plànols de carrers, monuments, esglésies, etc. Va es-
tudiar “sus particulares escudos de armas que únicamente les sirve de sello, 
sin que en casi todas ellas se halle noticia de su original”. En definitiva el 
document que ens va deixar Berard Viaje a las Villas de Mallorca, 1789, 
a més de descriure tot el que pogué veure, és el primer tractat heràldic de 
segells municipals que existeix a Mallorca. 

 Ens remetrem ara a les paraules del mateix autor en les quals fa referèn-
cia a la fundació de la vila de Sencelles i al nostre escut: “y si nos satisfacen 
conjeturas, que ojalá todas las antigüedades combinasen tan verosimilmen-
te, diremos que consta entre los primeros pobladores de Montuiri, uno lla-
mado Cella y que despues del Real Repartimiento referido, Berenguer de 
Santa Coloma y ese Matheu Cella poseían el Rabal Axebec con seis jova-
das de tierra. No es creïble que Santa Coloma se quedase allí a poblar aque-
llas tierras, porque no se continuó su memoria en familia. No conocemos 
hubiese otra villa o población entre Inca y Montuiri. Siendo poblador Cella 
tendría supcesores a que llamarían Cellas. El tratamiento de los payeses 
en esta Isla desde antíguos tiempos el de cen, como señor fulano. A ellos 
llaman el cen fulano. Luego ya tenemos el orígen del nombre de Cencellas. 
El sello, que es lo mismo que escudo de armas es una cilla y una campana 
que en mallorquín antíguo llamaban cen, y esta prueba y única noticia que 
he podido con algún fundamento formar”.14

 El moment que s’inventà o popularitzà l’escut de Sencelles, és a dir en 
ple segle XVI, era una època en què es donava molta importància a totes les 
peces pròpies de l’abillament d’un cavaller i del seu cavall, i entre aquestes 
la sella de muntar. Fins i tot la que era guardada pels Jurats de la Ciutat i 
cada any la cedien a l’encarregat de portar l’Estendard a la processó de la 
Festa de la Conquesta. A aquesta sella en concret, ja en el segle XV se li 
comença a retre una mena de “culte” falsejat, car es creia que era la mateixa 
que havia emprat el rei en Jaume I en entrar, muntat a cavall, a la Madina 
Mayurqa. Tant la cimera del drac alat com la sella, com també uns estreps, 
conservats ara a l’Armeria del Palau Reial de Madrid, eren part de les relí-
quies que prenien un important protagonisme, juntament amb el mateix es-
tendard, dins el complex cerimonial de la jornada. Les trobem ja esmenta-
des en un inventari de l’Ajuntament de Palma de 1457: “una sella del cavall 

14  De Berard, Jeroni, Viaje a las Villas de Mallorca. 1789. Edic. de l’Ajuntament de Palma, 
1983. Pàgs. 253-254. 
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de panoner, una simera de junyidor deurada, hun cap o parament del cavall, 
hun pitral ab quatre piquerols, la rata-pinyada ab los cascavells”.15 Dins 
aquella mateixa centúria s’introdueix un gir en el protocol: l’Estendard 
deixa de ser passejat en processó per la ciutat antiga i queda fix enmig de la 
plaça de Cort. Llavors queda arraconada la funció de l’encarregat de portar 
el penó i, no sabem per quin misteri, els dits paraments en lloc de quedar 
relegats a un lloc secundari o terciari, el mite del Rei se’ls fa seus i hom 
creu que són autèntics objectes jaumistes.16  

 Ramon Llull, el més conegut universalment dels nostres autors, qui co-
neixia bé la vida dels cavallers i l’art cavalleresc, entre 1275 i 1276 en 
escriure el Llibre de l’Orde de Cavalleria parla del significat quasi “sagrat” 
de les armes que s’havien d’entregar a qui aspira a ser un bon cavaller: “... 
La sella en què cavalca lo cavaller significa seguretat de coratge a càrrec 
de cavalleria; car enaixí con per la sella cavaller està segur sobre son ca-
vall, enaixí seguretat de coratge fa estar de cara lo cavaller en la batlla, per 
la qual seguretat esdevé ventura amiga de cavalleria. E per seguretat són 
menypreats molts volpells gabaments e moltes vanes semblances, é son re-
frenats molts hòmens qui no gosen passar avant en lo lloc on coratge noble 
fa estar segur lo cors de cavaller. E tant és gran lo càrrec de cavalleria, que 
per lleugeres coses no es deuen moure los cavallers”.17 

 Ja veiem com el camp de l’escut de Sencelles incorpora una figura ben 
representativa de la nostra cultura i de la nostra història. La sella, que ge-
neralment veiem situada a la part inferior, sembla que sigui la figura que 
té més força de les dues amb què es veu carregat el nostre emblema muni-
cipal. Així mateix és possible trobar un escut de Sencelles en què tan sols 
apareix aquesta figura. És el cas de l’escut que corona el retaule de la ca-
pella de la patrona de Sencelles, la verge i màrtir Santa Àgueda, datat en el 
segle XVIII, patrocinat i protegit, en bona part, pels Jurats de la Vila (Veg. 
fitxa núm. 09). O, també, hi podem incloure l’autèntica sella de muntar a 
cavall, col·locada al capcurucull del retaule major dins la mateixa centúria 
(Veg. fitxa núm. 11) i que bé mereix un capítol a part. No sabem per quines 

15  Quintana i Torres, Antoni, La Festa de l’Estendard. Cultura i cerimonial a Mallorca
(segles XIV-XX). Barcelona, 1998. Pàg. 117. 

16  Ibid. Pàgs. 117 i 118.

17  Llull, B. Ramon, Llibre de l’Orde de Cavalleria. Edició a cura de Marina Gustà.
El Garbell, Edicions 62. Barcelona 1987. Pàg. 71. 
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cinc-centes la campana ha tingut diferent consideració. Tal vegada pugui 
ser perquè aquesta figura no és exclusiva de Sencelles18 o perquè dins el 
camp de la transmissió de les nostres llegendes sempre ha tingut més po-
pularitat la de les cent celles dels cent cavallers que acompanyaren el Rei 
en Jaume a “l’hora de fundar Sencelles”, que no pas la que “sense elles” 
els nostres avantpassats imaginaris redreçaren el campanar i hi pujaren les 
campanes. 

 Dins la segona meitat del segle XVIII és quan queda definitivament es-
tablida la col·locació de les armes de l’escut de Sencelles: la part superior 
ocupada per la campana i la inferior per la sella. L’únic cas que coneixem 
que apareixen invertides és en el reliquiari de Sant Pere de l’església parro-
quial de Sencelles (veg. fitxa núm. 10). 

 Com veurem en les fitxes que seguiran, el nostre escut es pot completar 
amb altres dos símbols heràldics. Parlem del brot de llorer i de la palma que 
timbren el camper principal. Els tractats d’heràldica, en parlar del significat 
d’ambdues presències arbòries, no són gaire precisos; tan sols ens diuen 
que signifiquen triomf i victòria. Així doncs, sempre s’ha cregut que aquí 
representen a Sant Pere, apòstol, i a Santa Àgueda, patrons de la nostra vila, 
els quals amb la seva vida i el seu martiri triomfaren victoriosament per 
damunt la mort eterna. 

Una sella autèntica de muntar cavall com a coronament del retaule 
major de Sencelles

 El presbiteri de l’església parroquial de Sencelles d’ençà de la segona 
meitat del segle XVIII és vestit per un imponent retaule dedicat al titular 
Sant Pere. Aquest moble fou projectat pel frare de l’Orde de Predicadors, 
fra Albert Borguny, seguint els cànons estilístics que promovien els corrents 
artístics i litúrgics del Barroc. La seva construcció havia de ser responsa-
bilitat dels Jurats de la Vila, que ja havien demostrat amb anterioritat i en 
més d’una ocasió, la seva disposició a contribuir en la fàbrica de l’església 
parroquial. Així, l’any 1763, un cop resolt un plet que mantenia la universi-
tat local amb els senyors d’Aireflor, els primers van decidir que obligarien 
els propietaris de la dita possessió sencellera a fer-se càrrec de les despeses 
que suposaria tota la construcció. El cap de la casa aleshores era Miquel 

18  L’escut del poble de Campanet, per exemple, té per figura principal una campana.
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Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi, Reure i Gili (1732-1795), capità 
de milícies urbanes i cadet de Dragons de Batavia. Estava casat amb una 
neboda seva, Margalida Ferrer de Sant Jordi i Font-Belloto, Figuera i Mo-
ragues.19 Quan s’enllestí el retaule, hi feu col·locar al capdamunt el propi 
escut d’armes. Aquesta actuació no va agradar a l’autoritat civil de la vila 
ordenant que les armes de la família fossin retirades i substituïdes per les 
pròpies de Sencelles. D’aquesta manera i amb fidelitat a la nostra tradició, 
com a coronament del retaule major de Sant Pere hi fou col·locada una 
autèntica sella de muntar cavall (Veg. fitxa núm. 11).

Fitxes. Heràldica municipal de Sencelles

Identificació: núm. 01 
Situació actual: Retaule de la Mare de Déu del Roser. Sagristia de 
l’església parroquial de Sencelles
Cronologia: 1569
Material: Policromia damunt fusta
Autor: Mateu López, sènior, Mateu López, júnior
Descripció: Un escutó quadrilong ibèric amb la campana i un altre igual 
amb la sella. Ambdós formen els símbols de l’escut municipal de Sen-
celles. 
Observacions: El retaule que es construí per presidir la capella de la 
Mare de Déu del Roser de l’església parroquial de Sencelles i que subsis-
tí fins que en el segle XVIII fou construït l’actual, conté en la part inferior 
l’escut de Sencelles presentat en dos escutons diferents. Aquest, de tots 
els que conservem és el més antic. Enmig dels dos, hi veiem una altra 
cartel·la amb la datació del retaule “Fou beneït i acabat a 18 de setembre 
1569”. En aquesta, a partir d’una recent restauració (2014), s’hi va des- En aquesta, a partir d’una recent restauració (2014), s’hi va des-En aquesta, a partir d’una recent restauració (2014), s’hi va des-
cobrir una altra sella a sota de la capa pictòrica superior.

     

19  Llabrés Sans, Jordi, “Laudatio. Josep Ramis de Ayreflor i Sureda, de Alemany i Sancho 
de la Jordana”, dins Actes de les Primeres Jornades d’Estudis Locals de Sencelles. Sencelles, 
2018. Pàg. 17.
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Identificació: núm. 02
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Sagristia
Cronologia: Principis del segle XVII
Material: Brodat de fil d’or i fil de plata, damunt seda
Autor: Desconegut
Descripció: Damunt la roba de dues dalmàtiques de color vermell, qua-
tre escuts. Dos a les parts de davant i altres dos a les parts del darrere. La 
campana, situada a la part superior, és brodada amb fils de plata, mentre 
que la sella ho és amb fils d’or.
Observacions: Sembla que el brodat sigui molt més antic que la roba 
que actualment les suporta, per tant s’ha cregut que les figures dels escuts 
foren traslladades d’uns ornaments més antics a aquests, que poden ser 
del segle XIX. El color vermell de les dalmàtiques ens fa veure que eren 
emprades en els oficis litúrgics de màrtirs, així com ho són el titular de la 
Parròquia, Sant Pere, i la patrona de la vila, Santa Àgueda.  

Identificació: núm. 03
Situació actual: Museu parroquial de Sencelles
Cronologia: 1621
Material: Pedra de marès
Autor: Desconegut
Descripció: Escut rodó en el centre d’una clau de volta que està carregat 
amb les armes de Sencelles, col·locades en la disposició tradicional, o 
sigui, a la part superior la campana i a la inferior la sella. Aquest da-
rrer símbol quasi ha desaparegut per haver-se fragmentat bona part de la 
peça. Al centre hi veiem la data 1621.  
Observacions: La present clau tancaria una de les voltes de traça gòtica 
de la segona església que ha existit a la nostra parròquia de Sant Pere de 
Sencelles. Aquest temple, de mesures inferiors a l’actual, es començà a 
construir a finals del segle XIV i subsistí uns tres-cents anys. 
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Identificació: núm. 04
Situació actual: Església parroquial de Sant Pere de Sencelles. Volta 
superior del cor
Cronologia: 1701?
Material: Pedra policromada
Autor: Desconegut
Descripció: A sobre d’un aguantador adornat amb llambrequins hi tro-
bem l’escut de Sencelles en la seva disposició més habitual. Tot és de 
pedra policromada amb tonalitats blaves i granes. 
Observacions: Aquest escut correspon a l’època de quan el presbiteri de 
l’església parroquial estava situat a l’altre extrem de la disposició actual, 
és a dir, la zona del cor era el presbiteri i el portal major de l’església es-
taria situat entre les actuals capelles de Sant Tomàs d’Aquino i de Santa 
Catalina Tomàs. Sembla que hi fou col·locat l’any 1701, en ple procés de 
construcció de l’església. Aleshores, els Jurats de la Vila es comprome-
teren a subvenir les obres necessàries per acabar-lo, amb la condició de 
poder col·locar el dit escut.

Identificació: núm. 05
Situació actual: Museu d’Art Sacra de Mallorca. Dipòsit de reserva. 
Palau Episcopal de Mallorca
Cronologia: 1704
Material: Pedra de Santanyí
Autor: Joan Oliver
Descripció:  Aquest escut introdueix una disposició de les figures que es 
farà habitual en les peces de la primera meitat del segle XVIII. En lloc de 
col·locar-les sobremuntades, les mostra una al costat de l’altra.   
Observacions: Feia part de la base d’una antiga creu de terme situada en 
el carrer des Rafal de Sencelles, ben a prop del punt on trobem l’actual. 
Conservat en regulars condicions al Museu d’Art Sacre de Mallorca. Pel 
que hem pogut esbrinar, en el carrer des Rafal ja hi havia una creu de 
terme gòtica aixecada a finals del segle XIV o principis del segle XV, i 
que va subsistir fins a 1704. Llavors es construí aquesta que ens ocupa: 
“Fan girement lo honor Jaume Llabrés estela y los socios al honor Jaume 
Aloy clavari que correspongué a pagar a mestre Joan Oliver picapedrer 
sis lliures per haver feta la Creu del Raphal que es lo que li donen els 
Jurats fet als 22 maig 1704”.
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Identificació: núm. 06
Situació actual: Museu parroquial de Sencelles
Cronologia: 1707
Material: Pedra de marès
Autor: Desconegut
Descripció: A sobre d’un suport de forma apergaminada, les armes de 
Sencelles situades una al costat de l’altra. La campana sembla que tingui 
més relleu que la sella. A sota de la composició, la data 1707.
Observacions: Aquest escut fa joc amb un altre que identifiquem amb les 
armes del llinatge Sureda (veg. fitxa núm. 90). Ambdós foren col·locats 
en el segle XVIII en el timpà del Portal dels Homes quan aquest fou 
reformat. Aquí els hi va veure Jeroni de Berard l’any 1789: “Se ve un 
portalito de dos columnas corintias sobre pedestales y el friso muy obra-as corintias sobre pedestales y el friso muy obra-s corintias sobre pedestales y el friso muy obra-
do de relieves, follajes y serafines. Su remate de arco gótico apuntado y 
en su espacio sobre el cornijón dos tarjetones sueltos de relieve antiguo, 
uno con las armes de la villa y otro con un árbol”. Hi van romandre fins 
fa uns deu anys, data en què foren retirats per tal de salvaguardar-los d’un 
accelerat procés de desintegració.

Identificació: núm. 07
Situació actual: Sagristia de l’església parroquial de Sant Pere de Sen-
celles
Cronologia: 1732
Material: Pedra policromada
Autor: Francesc Vallespir
Descripció: Aquest escut adorna la clau que clou la volta de la sala 
principal de la sagristia del temple parroquial de Sencelles. La sella i la 
campana, apareixen col·locades una devora de l’altra i en aquest ordre, 
mirant d’esquerra a dreta. La pedra és policromada predominant l’or i els 
colors ocres. Volta la clau un cercle de fulles d’acant, també policroma-
des i en un dels laterals de la peça, el que mira a la part de les calaixeres 
de la sagristia, en tinta negra i a dins un requadre rectangular hi apareix 
la data de 1732.  
Observacions: Dels llibres de l’Obra copiem: “Mes se ha pegat als 25 
Maig 1732 p. trenta jornals de menobres y p. serrar el pedreny de la 
sacristia 6 ll. Mes dit die a me. Francesch Vallespir sculptor p. feyne de 
pintar y daurar la clau y los racons de la sacristia una lliure 10 sous”.
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Identificació: núm. 08
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Orgue. 
Cronologia: 1746
Material: Fusta, sense policromar
Autor: Desconegut
Descripció: Coronant la façana de l’orgue barroc de Sencelles hi ha 
aquest escut de relleu i tot envoltat de llambrequins. El seu camp és ca-
rregat amb la campana i la sella, disposats l’un al costat de l’altre i en la 
mateixa forma que l’escut núm. 04. 
Observacions: L’orgue de Sencelles fou construït per Mateu Bosch, 
membre de la reputada família d’orgueners del mateix llinatge. Però hem 
de pensar que aquest mestre va treballar en la part dels mecanismes de 
l’instrument que li confereixen la facultat de sonar: tubs, registres, secret, 
manxes, etc. De la part escultòrica que adorna la façana principal, o sigui 
la que des de la tribuna del cor guaita a la nau de l’església, de moment 
no en coneixem l’autor.

Identificació: núm. 09
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Retaule de Santa 
Àgueda
Cronologia: Primera meitat del segle XVIII
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: Com a coronament del retaule barroc de la capella de Santa 
Àgueda hi ha un escut en què tan sols apareix la sella i en el qual ja ens 
hem referit a l’estudi introductori d’aquest catàleg. Apareix dins un camp 
amb fons blanc i s’envolta per una garlanda de llambrequins. 
Observacions: La presència de l’escut de la vila de Sencelles en aquest 
lloc concret ens parla de la protecció de la Universitat local envers aques-
ta capella de la patrona. Curiosament, el veiem col·locat tombat, respecte 
de la posició del retaule, com si a l’hora de muntar el moble no hi hagués 
cabut i es va col·locar adherit a la volta de la capella.
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Identificació: núm. 10
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Reliquiari de Sant 
Pere
Cronologia: Primera meitat del segle XVIII
Material: Argent repujat
Autor: Desconegut
Descripció: A la part central del reliquiari barroc que conté un fragment 
d’os de l’apòstol Sant Pere, titular de la Parròquia sencellera, hi trobem 
embegut dins l’ornamentació simètrica i amb motius vegetals, les armes 
de la vila. La sella apareix col·locada a la part superior i la campana, de 
dimensions més petites i a la vegada desproporcionades, a la inferior. 
Observacions: Aquest és l’únic escut que coneixem en què els seus sím-
bols apareixen capgirats respecte del model habitual. El reliquiari fou 
costejat per la Universitat de Sencelles, fent-se valor de l’honor anti-
quíssim que tenien els Jurats de protegir la devoció a Sant Pere. En els 
moments en què s’ha ordenat la confiscació de la plata a les esglésies 
per poder fer front a necessitats civils, sempre es recorria a demostrar 
que aquesta peça no era de propietat eclesiàstica i així se salvaguardava 
d’unes més que segures desaparicions.   

Identificació: núm. 11
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Retaule major
Cronologia: 1763
Material: Fusta i pell
Autor: Desconegut
Descripció: Sella autèntica de muntar a cavall. 
Observacions: Ja hem vist que el retaule major de Sencelles fou un dis-
seny de fra Albert Borguny, O.P., i que el projecte inicial no contemplava 
la col·locació de l’escut de Sencelles. Llavors hi fou pujat, tot substituint 
el de la família Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi.
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Identificació: núm. 12
Situació actual: Mapa de Mallorca, del Cardenal Antoni Despuig i Da-
meto
Cronologia: 1785
Material: Gravat en paper, sobre original en coure
Autor: Antoni Despuig (patrocinador) i col·laboradors
Descripció: La sella sobremuntada per la campana, seguint l’esquema 
tradicional de l’escut municipal de Sencelles. Tot dins un oval adornat, 
en la part exterior, amb motius vegetals. Perfectament s’hi veuen dues 
palmes. 
Observacions: La tasca fonamental d’Antoni Despuig i Dameto fou 
possibilitar la realització del mapa, però és clar que hi intervingueren 
altres autors, malgrat que tots ells restin amagats sota el nom i la figura 
del patrocinador. L’únic autor específicament identificat és el gravador 
Muntaner. Però també coneixem la participació d’altres col·laboradors 
com, per exemple, Jeroni de Berard. Aquest gran mapa de l’illa tenia més 
caràcter simbòlic que no pas estratègic, però també cercava la utilitat de 
definir i delimitar el territori. Despuig hi pensava recollir les estadísti-
ques de població, agricultura i indústria de tots els municipis (informació 
aportada per F.M. Serra, C. Suárez, A. Domingo i G. Valero a Els escuts 
d’Alcúdia. Heràldica històrica i artística. Publicacions de l’Arxiu Mu-
nicipal d’Alcúdia, núm. 6. 2014. Pàg. 33). Envoltant l’escut hi apareix 
aquest text: “SANSELLAS, poblacion de 795 vecinos su situacion es her-
mosisima por dominar unas llanuras pobladas de arboles y de viñas, su 
cosecha principal es de granos, ganado, vino, azafran y alcaparras. En 
su districto se hallan vestigios de haver sido poblacion de los antiguos 
habitadores de la Ysla”.
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Identificació: núm. 13
Situació actual: En el llibre Viaje por el interior de la isla de Mallorca
Cronologia: 1789
Material: Paper
Autor: Jeroni de Berard i de Solà
Descripció: Només la sella i la campana, igualment que l’anterior, super- la sella i la campana, igualment que l’anterior, super-
posades en la forma tradicional.
Observacions: El militar Jeroni de Berard era membre de l’Acadèmia de 
San Fernando de Madrid i de la Societat d’Amics del País de Mallorca, 
institució aquesta darrera que li confià la direcció de l’escola de dibuix. 
Regidor perpetu de Palma (1793) i dipositari reial de Mallorca (1794), 
compongué diverses obres, com aquesta del Viaje que hem esmentat sua-
ra i que també és coneguda com a Viaje a las Villas de Mallorca. 1789 
(informació aportada per F.M. Serra, C. Suárez, A. Domingo i G. Valero 
a Els escuts d’Alcúdia. Heràldica històrica i artística. Publicacions de 
l’Arxiu Municipal d’Alcúdia, núm. 6. 2014. Pàg. 33). L’escut ressenyat 
de la vila de Sencelles, apareix dibuixat al final del capítol que dedicà a 
descriure el nostre municipi. 



158 

Identificació: núm. 14 
Situació actual: Ajuntament de Sencelles. Vara del batle
Cronologia: Segona meitat del segle XVIII
Material: Argent cisellat 
Autor: Desconegut
Descripció: En la part plana que és al capdamunt de l’empunyadura de 
plata de la vara del batle de Sencelles, hi ha les armes de la mateixa 
vila. Dins un escut d’estil apergaminat hi ha la campana i la sella, una 
a damunt de l’altra. A l’exterior, timbrant tot el conjunt, hi apareix per 
primera vegada la composició uniforme de la palma i el brot de llorer.  
Observacions: La vara del batle de cada municipi és un símbol repre-
sentatiu del poder del càrrec municipal que l’hi ha confiat, seguint els 
procediments actuals de la democràcia, la sobirania del poble. Però 
antigament la naturalesa era una altra, eminentment pràctic i útil per a 
l’exercici de les seves funcions. Cal tenir en compte que en els inicis 
històrics del càrrec (la paraula batle o alcalde té orígens musulmans A 
l’Kadi, paraula provinent de l’àrab يضاق que significa el jutge) era, com 
indica el seu nom, el jutge, el funcionari públic que dirimia les controvè-
rsies sorgides entre els ciutadans i resolia les desavinences entre la gent 
del seu territori. Aquests litigis, atès que en aquella època l’economia 
era eminentment agrària, versaven gairebé tots sobre qüestions deriva-
des dels límits dels camps i dels cultius, sobre la mida i longitud de les 
servituds de pas, sobre la invasió dels camps de l’altre… Llavors era 
necessari haver de subjectar les decisions a les resultes d’amidaments 
indiscutibles i precises de la vara, ja que el sistema mètric decimal no 
s’havia acordat ni adoptat. Així, per tant, l’alcalde podia dirimir les con-havia acordat ni adoptat. Així, per tant, l’alcalde podia dirimir les con-l’alcalde podia dirimir les con-alcalde podia dirimir les con-
trovèrsies, de manera incontestable i fent mesuraments oficials amb la 
vara. La dimensió era respectada i no es discutia, sent acceptada com 
a mesura homologada i referència inqüestionable dels mesuraments.  
A partir de l’Edat Moderna i encara en l’actualitat, se segueix fent en-l’actualitat, se segueix fent en-actualitat, se segueix fent en-se segueix fent en- segueix fent en-
trega de la vara edilícia al batle quan aquest inicia el seu mandat i el 
custodia com un honor propi del càrrec, exhibint-la en actes solemnes. 
En el text de El Alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca (s. XVII), 
ja apareix la vara amb la seva funció actual: “En concejo aqueste día os 
ha hecho alcalde [...], vení a la casa del concejo y, recibida la posesión de 
la vara, haréis en la causa misma averiguaciones”. 
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Identificació: núm. 15
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Pal·li vermell o del 
Lignum Crucis
Cronologia: Segle XVIII 
Material: Or, plata i seda
Autor: Brodador/a desconegut/da
Descripció: En el pal·li o tàlem de domàs vermell de l’església parro-
quial de Sencelles hi trobem quatre escuts de la vila de Sencelles. Tots 
idèntics, un a cada lateral. Damunt roba de seda de color de cel hi són 
brodats amb fils d’or, plata i de seda de diversos colors. Cada un dels 
quatre conjunts reposa damunt un suport adornat per llambrequins i mo-
tius vegetals, entre ells una palma.  
Observacions: Les rúbriques de la litúrgia anterior al Concili Vaticà II 
manaven que en certes ocasions es tragués en processó solemne, com 
si es tractés del Corpus Christi, la relíquia de la creu de Jesús, també 
anomenada la Vera Creu o Lignum Crucis. La de Sencelles ja la tenim 
documentada al segle XV i també es considerava, igual que el reliquiari 
de Sant Pere (veg. fitxa núm. 10), propietat del municipi. Per aquelles 
processons manades a les antigues consuetes, la relíquia era portada sota 
aquest pal·li, les vares del qual eren portades pels jurats o regidors de la 
vila. 

Identificació: núm. 16
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Capella del Roser
Cronologia: 1885
Material: Pedra
Autor: Vicenç Mates
Descripció: La clau que clou la cúpula de la capella del Roser de Sence-
lles està decorada amb les dues figures principals de l’escut de Sencelles. 
Una i l’altra estan col·locades a banda i banda d’un clau central que sosté 
una corriola i es completa amb la inscripció de l’any en què foren acaba-
des les obres de construcció de la dita capella: AÑO 1885.
Observacions: El pintor Vicenç Mates fou l’encarregat de pintar al 
fresc les diferents pintures que vesteixen la cúpula del Roser: la Santa 
Cena, l’Anyell Pasqual, els quatre evangelistes i altres tants doctors de 
l’Església (Jeroni, Agustí, Ambrosi i Gregori el Magne). Així doncs, hem 
cregut que no erràvem a l’hora d’atribuir-li la decoració de la clau de 
volta.   
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Identificació: núm. 17
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Candelers de l’altar 
major, dits “Ses Figueres”.
Cronologia: 1908
Material: Fusta policromada
Autor: Miquel Arcas
Descripció:  Campana i sella policromades d’or i disposades en la forma 
més tradicional dins un camper de gules. L’escut d’estil quadrilong fran-
cès s’adorna amb llambrequins situats a la part superior i inferior.
Observacions: El nus del trípode que subjecta cada un dels dos candelers 
de set braços de l’altar major de Sencelles, popularment coneguts amb el 
nom de “Ses Figueres” i que foren creats per vestir les grans celebracions 
litúrgiques d’antany (actualment romanen al seu lloc habitual durant tot 
l’any), mostra a cada una de les seves cares un escut que corresponen el 
primer, a la vila de Sencelles just ara descrit, el segon a la família Mayol 
que fou la que va costejar la peça, i un tercer amb la tiara i les claus de 
Sant Pere com a símbol de la parròquia.

Identificació: núm. 18
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Custòdia major o del 
Corpus Christi
Cronologia: 1908
Material: Argent
Autor: Josep i Lluís Forteza-Rey
Descripció: Dins un petit oval i sense cap classe de decoració externa, la 
campana i la sella col·locades una damunt l’altra. El trobem situat en un 
dels laterals de la part inferior del templet central de la custòdia.
Observacions: Fent joc amb els dos candelers assenyalats en aquest 
catàleg (veg. fitxa anterior) es beneí l’any 1908 la custòdia major de 
l’església parroquial de Sencelles. Totes les peces foren una donació di-
recta de la benefactora Aina Mayol i Bauzà.



161 

Identificació: núm. 19
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Salamó de la nau cen-
tral
Cronologia: 1915
Material: Fusta policromada
Autor: Miquel Arcas 
Descripció: Dins un escut apergaminat i en camp de gules un braç amb 
raïm de plata.
Observacions: Recollim de l’Arxiu Parroquial de Sencelles: “En el mes 
d’octubre del mateix any (1915), volguent celebrar una festa votiva el 
noble senyor D. Martín Mayol... com a agrahiment de haver obtingut del 
sel fruit de bendisió nesquentli el primogenit [feu] el regalo del artístic 
salamó electric que penje en mitx del temple sustituint la pesada corona 
de ferro que estava vestida de llums de gas acetilino”.

Identificació: núm. 20
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Pendó de les Filles de 
la Puríssima
Cronologia: 1923
Material: Seda, fils d’or, de plata i de seda de diversos colors  
Autor: Monges de la Caritat de Sencelles i Filles de Maria, dirigides per 
Sor Liberata
Descripció: Escut gaiat a la punta i amb orla puntejada, on apareixen les 
armes de la vila de Sencelles, col·locades la sella (en or) a la part superior 
i la campana (en argent) a la inferior. Tot és decorat amb un llaç brodat en 
color violeta i situat a la part de dalt. 
Observacions: De l’Arxiu del Convent de la Caritat: “Abril, 1922. Re-
gresó Sor Liberata del Terreno en que había permanecido larga tempora-
da trabajando en un terno que se bordaba; al regresar vino acompañada 
de las Hermanas Sor Basilisia y Sor Isabel y empezaron a bordar un 
pendón para las Hijas de Maria de este pueblo”. I de l’Arxiu Parroquial 
de Sencelles: “Dia 13 de Maix (1923) se celebrá amb gran solemnitat la 
funció del Mes de Maria; predicá el Rvt. D. Andreu Servera, essent del 
gust de tot l’auditori que ademés presensiá la Benedicció d’un riquíssim 
pendó per la Asociació de Filles de Maria sent bordat amb gran pulcri-
tut y delicadesa per les matexes filles baix la direcció de Sor Liberata 
prenguenti part altres relligioses de la comunitat de Sant Vicens de Paul 
i foren padrins l’honor Gaspar Oliver consejal d’aquest Ayuntament y 
Doña Francisca Bennasar; foren excelents totes les notes de la referida 
festa, sia tot per gloria de Déu y de la seva Mare”. 



162 

Identificació: núm. 21 
Situació actual: Escoles velles de Can Bril. Portal principal
Cronologia: 1934
Material: Pedra de Binissalem
Autor: Desconegut
Descripció: Escut ovalat i envoltat profusament de llambrequins i mo-
tius vegetals. A l’interior hi trobem la sella i la campana en la disposició 
més comuna. 
Observacions: L’any 1934 s’inaugurà l’escola graduada de Sencelles 
dins la tanca de Can Bril. Es dugué endavant el projecte de Guillem For-
teza i la construcció segueix la tipologia més aviat regionalista, que es 
posà de moda en aquell temps i per aquest tipus d’edificis públics. El 
portal principal del col·legi es veu coronat per aquest escut, que ja tro-
bem esmentat en el projecte inicial que aprovà la corporació municipal. 

Identificació: núm. 22
Situació actual: Escoles velles de Can Bril. Cisterna del claustre
Cronologia: 1934
Material: Pedra de Binissalem
Autor: Desconegut
Descripció: Campana i sella, com a símbols propis del municipi de Sen-
celles, dins un escut de tall quadrilong d’estil anglès.  
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Identificació: núm. 23
Situació actual: Plaça de la vila. Monument a Sor Francinaina Cirer
Cronologia: 1955
Material: Pedra de Binissalem
Autor: Jaume Mir
Descripció: Oval sostingut per un escut apergaminat i timbrat amb dues 
palmes. A l’interior, la campana i la sella col·locades superposades en la 
forma tradicional. 
Observacions: En complir-se el primer centenari de la mort la Filla 
Il·lustre de Sencelles, Sor Francinaina Cirer i Carbonell, l’Ajuntament va 
decidir dedicar-li un monument que es construiria en el lloc més preemi-
nent de la plaça. S’encomanà l’obra al reputat escultor Jaume Mir. La 
primera pedra fou col·locada el dia 27 de febrer de 1955 i s’inaugurà 
el dia 15 d’agost del mateix any. La base del monument està format per 
quatre baixos relleus amb escenes esculpides de la vida de Sor Francinai-
na. En el projecte inicial es contemplava que el plafó de la part posterior 
estigués ocupat per la “visita dels mariners a la Mare Superiora”, però 
després es cregué oportú que s’hi col·loqués aquest escut, en reconeixe-
ment de tot el poble, que s’hi va comprometre econòmicament. 
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Identificació: núm. 24
Situació actual: Santuari de Lluc. Cambril de la Mare de Déu
Cronologia: 1984
Material: Marès de Santanyí
Autor: Tomàs Llorente
Descripció: Sobre un suport adornat amb llambrequins i una cartel·la 
amb el nom de Sencelles, un oval de gules i les armes del nostre muni-
cipi.
Observacions: En complir-se el primer centenari de la Coronació Pon-
tifícia de la Mare de Déu de Lluc, reina i patrona de Mallorca, s’acordà 
que en el seu cambril s’hi col·locarien els escuts de tots els municipis de 
l’illa. El de Sencelles, costejat pel nostre Ajuntament, fou ofert pel batle 
de llavors, Sr. Joan Roig i Cirer, a la Mare de Déu dia 8 d’abril de 1984 
en el transcurs de la celebració de l’Eucaristia de la peregrinació oficial 
de les parròquies que aleshores conformaven l’Arxiprestat de Sencelles. 
La crònica del Santuari recull que en aquella peregrinació arxiprestal 
hi pujaren més de 9.000 devots de la Mare de Déu dels pobles de Santa 
Maria, Alaró, Binissalem, Consell, Orient, Santa Eugènia, Biniali, Cos-
titx, Lloret, Pina, Sineu, Maria de la Salut i Sencelles, que era el cap de 
l’arxiprestat. De sacerdots, n’hi acudiren 25. Els sencellers brufaren la 
Moreneta de Lluc amb aquest escut “símbol de constant renovació”.

Identificació: núm. 25
Situació actual: Cementeri de Sencelles. Via de Santa Margalida.
Cronologia: 1984
Material: Marès de Santanyí
Autor: Desconegut
Descripció: Escut rodó que mostra les armes de Sencelles, col·locades 
en la disposició tradicional o sigui, la campana a la part superior i la sella 
a la inferior. En el centre hi veiem la data 1984.
Observacions: El present escut és una reproducció moderna de la peça 
ressenyada en aquest mateix catàleg, núm. 03. 
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Identificació: núm. 26
Situació actual: Convent de la Caritat de Sencelles. Sepulcre de la Beata 
Francinaina Cirer
Cronologia: 1989
Material: Marès
Autor: Remígia Caubet
Descripció: Dins un cèrcol ovalat, composició clàssica de la campana i 
la sella. Tot a damunt un escut apergaminat.
Observacions: Amb motiu de la beatificació de Sor Francinaina es cons-
truí en el Convent de la Caritat una nova capella, segons projecte de 
l’arquitecte diocesà S. Gamundí. Aquest incorporava un sepulcre nou per 
la Beata, el qual fou costejat pel metge del poble Nadal Campaner Arrom.

Identificació: núm. 27
Situació actual: Ajuntament de Sencelles. Façana principal
Cronologia: 1991
Material: Pedra de Santanyí
Autor: Desconegut
Descripció: Escut ovalat amb la campana i la sella, dins un suport aper-
gaminat, adornat amb volutes a la part superior i timbrat amb dues pal-
mes. 
Observacions: Joan Roig Cirer, batle de Sencelles entre 1983 i 1991, 
que va promoure la reforma de la casa de la vila, va encomanar al mes-
tre d’obres que col·loqués un escut de pedra a la part superior del balcó 
central. 

Identificació: núm. 28
Situació actual: Casal de Cultura de Can Garau. Trespol del pati
Cronologia: 1995, aprox.
Material: Pedra viva
Autor: Desconegut
Descripció: Incrustat dins el trespol del pati de la Casa de Cultura de Can 
Garau, a prop del portal que hi dona ingrés, trobem una campana i una 
sella sense escut. 
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Identificació: núm. 29
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Capella de Santa 
Àgueda
Cronologia: 2015
Material: Fusta pintada
Autor: María José Esteve
Descripció: Oval on, damunt un marbrejat, hi veiem pintades la campa-
na i la sella. I als laterals, la palma i la branca de llorer.  
Observacions: L’any 2015 la capella de Santa Àgueda fou obsequia-
da amb un frontal o pal·li per al seu altar. En el centre hi fou col·locat 
aquest escut com a recordança de l’antiquíssim patronat d’aquesta màrtir 
a Sencelles. 

Identificació: núm. 29
Situació actual: Ajuntament de Sencelles. Guardó Vila de Sencelles. 
Cronologia: 2021
Material: Terracota
Autor: Antònia Mas, ceramista.
Descripció: Creació artística feta amb terracota, a la qual se li ha volgut 
donar la forma d’una pedra ovalada i carregada amb les armes pròpies de 
l’escut de Sencelles. 
Observacions: A petició de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Joan Carles 
Verd i Cirer, es va crear aquesta petita escultura amb la qual obsequiar les 
persones mereixedores del guardó Vila de Sencelles. Se li volgué donar 
aquesta forma, perquè la pedra és un element que podem trobar a tots i a 
cada un dels punts patrimonials del nostre municipi: als talaiots, navetes 
i coves d’enterrament; als pous i sínies, als molins de vent i als aiguaders; 
a les nostres llars, a les creus de terme, a cada una de les esglésies… Una 
pedra artística carregada amb les armes pròpies de Sencelles que identi-
fica a totes les sencelleres i sencellers.  
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Identificació: núm. 30
Situació actual: Ajuntament de Sencelles. Medalles corporatives de 
l’Ajuntament de Sencelles.
Cronologia: 2021
Material: Argent repujat
Autor: Cristina Noemí Forteza Prats 
Descripció: Penjoll en forma circular que porta repujats els símbols pro-
pis de l’escut local. Envolten la peça diversos ornaments vegetals i en la 
part superior un llaç, també d’argent, que dona lloc a l’anella que uneix 
la medalla amb el cordó de seda grana que la sosté.  
Observacions: És habitual que els edils que formen les corporacions mu-
nicipals s’identifiquin amb medalles que llueixen les armes pròpies i que 
usen, generalment, en els actes solemnes en què participa l’Ajuntament 
en ple o en comissió. Aquest costum fou introduït a Sencelles per l’actual 
batle Joan Carles Verd i Cirer en el transcurs de la seva primera legislatu-
ra al capdavant de la corporació municipal. Foren estrenades per la festa 
de la Mare de Déu d’Agost de 2021.

L’heràldica gentilícia de Sencelles i les primeres constàncies

 El terme municipal de Sencelles no disposa de cap armorial històric i 
el nostre treball no té les pretensions de ser-ho. Les fitxes que presentem, 
només volen ser una aproximació al conjunt d’escuts heràldics que podem 
trobar al municipi i una aportació més als seus catàlegs patrimonials. Tan-
mateix, P. de Montaner, comte de Zavellà i acadèmic de la Reial Acadèmia 
Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, va insinuar en el 
cinquè Congrés de Patrimoni Cultural organitzat per la Societat Arqueolò-
gica Lul·liana, que l’heràldica és una ciència reservada als experts, o sigui, 
als heraldistes: “per dur a terme aquest tipus de repertori de peces heràldi-
ques, és necessari el coneixement de la disciplina, que és matèria auxiliar 
de la història, l’arqueologia, la història de l’art, etc. Només així es pot arri-
bar a la catalogació correcta i a extreure’n les informacions apropiades, tan 
importants a l’hora de datar els objectes en què es troben o es trobaven”.20 

Partint, per tant, d’aquesta premissa ja advertim que el que segueix, tan sols 

20  de Montaner Alonso, P., “El patrimoni heràldic mallorquí: la seva protección i el seu 
estudi”, dins Actes del Vè Congrés de Patrimoni Cultural: el Patrimoni Menor. Societat Ar-
queològica Lul·liana. Palma, 1999. Pàg. 175.
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és el primer recull que s’hagi fet mai a Sencelles d’informació relativa a 
patrimoni heràldic i, potser fins i tot, que en el gruix de fitxes que trobareu 
tot seguit no emprem el vocabulari propi dels heraldistes. Fetes aquestes 
observacions no ens queda altra cosa que dir que creiem que es fa necessari 
un estudi molt més acurat i rigorós que tracti el complex tema.

 Ja hem dit més amunt que d’ençà del segle XIV tenim constància docu-
mental d’escuts heràldics a Sencelles. Això no vol dir que abans no n’hi 
hagués hagut, tenint en compte que a Mallorca el gust per l’heràldica ja 
venia de segles enrere i hi prengué força amb l’arribada dels catalans que 
donaren suport a la Conquesta de 1229. Els primers inventaris que es co-
neixen de l’església parroquial de Sencelles, publicats per Josep Ramis de 
Ayreflor i Sureda en el Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana,21 són 
la font que ens aporten amb generositat les notes que ara ens interessen. 

 De l’inventari de 1482 es desprèn que la família Moyà i la de Sureda 
eren considerades unes de les benefactores de l’església. Així, doncs, ens 
consta que la primera havia aportat diverses peces i robes a l’aixovar litúr-
gic: “en lo dit altar de moss. Sent Pere dos canalobres de ferro ab bassins 
de lauto, ab senyal del honrat en Bartomeu Moyá quondam”, “una capa de 
seda blancha forrada de negra, ab senyal de Moyà”, “hun frontal de seda 
blaua broidada ab senyal de Moyà”, “altre pali vermell de velut ab senyal 
de Moyà e ab la Verge Maria al mig” i “una casula de seda ab fres dor ab 
moltes figures  e senyal de Moyà”. Dels segons hi havia “hun tauris de 
pinzell de senyals de Sureda” i “duas estualles listades bones e una toua-
llola larga ab la cuyrassa ab los tauris de pinzell, de senyal de Sureda ab la 
ara”.22 Llavors, amb el temps, els Moyà afegiren a l’aixovar litúrgic de la 
Parròquia altres elements com “una casula morisca ab faxa de velut vermell 
ab ses armes de Moya” (1556) i el rotlle de campanetes del cor, ornamentat 
també amb el seu escut d’armes (Veg. fitxa núm. ). 

 Quant als Sureda, sabem que l’any 1461 Don Jordi Sureda residia ha-
bitualment a Sencelles. L’any 1475 va comprar unes terres, anomenades 

21  Llabrés Sans, Jordi, “Laudatio. Josep Ramis de Ayreflor i Sureda, de Alemany i Sancho 
de la Jordana”, dins Actes de les Primeres Jornades d’Estudis Locals de Sencelles. Sencelles, 
2018. Pàg. 19.

22  Ramis de Ayreflor y Sureda, J., “Documentos curiosos del Archivo Municipal de Sanse-
llas”, B.S.A.L., volum 11 (1905-1907), pàgs. 290-293.
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la Llarga i Los Robiols, de la zona de Leiar que després es convertí en el 
nucli de la possessió d’Aireflor. El successor d’aquesta línia sencellera del 
llinatge fou Don Salvador Sureda, que residia al casal situat ben prop de 
l’església parroquial (avui Can Ramis) i que havia estat de la família Net. 
Llavors va vendre la finca a Don Miquel Ramis (després, els seus succes-
sors Ramis de Ayreflor) i la casa urbana amb les terres adjacents a la família 
Morey.  

 A partir de 1556 els inventaris ens parlen de l’existència d’aquesta famí-
lia benestant de Sencelles que també esdevenen benefactors de la Parròquia 
com a protectors d’una devoció ben concreta. La següent partida ens apor-
ta la clau: “Item vn palis de tela de Sª Agata ab ses armes de Morey”.23 

Tenim constància de l’existència dels Morey a Mallorca ja al segle XIII, 
els quals formaren dues línies principals, una establerta a Artà i l’altra a 
Muro. Aquesta darrera després s’establí a Ciutat de Mallorca i d’aquí a 
Sencelles. Els trobem documentats per primera vegada al segle XV. Bernat 
Morey (+ 1430), fundador de la Casa de Palma, es va casar amb Elisabet de 
Soldevilla. Heretà les propietats de Muro i engrandí el patrimoni familiar 
amb l’adquisició de noves terres en el terme de Sencelles. Entre d’altres 
s’Alqueria Roja, Son Estela i Son Thomasset.24 Bernat Morey i de Montan-
yans, net de l’anterior, acabà venent les terres de Muro mentre que seguí 
conservant les de Sencelles, on s’arribà a establir. L’any 1483 va comprar 
a Salvador Sureda la que, amb el temps, seria la casa principal familiar just 
en el centre del poble coneguda des de llavors amb el nom de Son Morey. 
Els Morey, durant els segles XVI, XVII i la primera part del XVIII, esde-
vingueren la nissaga més important de Sencelles25 i una de les més recone-

23  Ramis de Ayreflor y Sureda, J. “Documentos curiosos del Archivo Municipal de Sanse-
llas”, B.S.A.L. (1910). Pàg. 106.

24  D’ara endavant i mentre no es demostri el contrari, per a les notes referents a la família 
Morey vegeu: de Montaner, P., “La pobreza estamental en el brazo noble mallorquín: el ejem-
plo de los Morey” dins Memòria de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, núm. 5. 
Palma, 1993. Pàgs. 35-81.

25  A partir de la primera meitat del segle XVIII els seus membres són considerats com a 
humils, tot i que seguiren fent ús de la tomba de la capella de Santa Àgueda. L’any 1728 hi 
fou enterrat Ramon Morey Verd, que morí sense fer testament ni fundar obra pia. El rector a 
la partida de defunció hi va anotar que era pobre. P. de Montaner diu “fue sepultado, eso si, 
en el viejo panteón familiar de Santa Águeda… no deja de ser significativo que en la lista de 
administradores parroquiales (obrers) de Sencelles del año 1729, no figure ningún Morey para 
la ancestral capilla de Santa Águeda… hoy ni siquiera se conserva la lápida sepulcral de los 
Morey”.
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gudes a Ciutat, formaven part del que s’anomenava Braç Noble del Regne 
de Mallorca i es comptaven entre els majors contribuents. En morir els seus 
membres, de fer-ho a Palma eren enterrats en el vas de la Seu, ara conservat 
a la capella del Corpus Christi, i si l’òbit ocorria a Sencelles, “en el túmul 
dels Morey”, als peus de l’altar de Santa Àgueda. La llosa sepulcral de la 
Seu mostra les armes heràldiques dels Morey, que són cinc mores. La de 
Sencelles probablement també les tenia. 

 Els tractats d’heràldica demostren que els llocs que es triaven per expo-
sar habitualment els escuts heràldics eren molt concrets. A més dels punts 
més visibles de les cases pairals o de les possessions familiars, als retaules, 
a les peces d’aixovar litúrgics patrocinades per membres del llinatge, a les 
lloses sepulcrals, en pintures i retrats, portades de llibres, rebosters, orfe-
breria... De cada un, com veurem, en tenim bons exemples.

 El gruix més important d’escuts heràldics que presentem en aquest ca-
tàleg el localitzem a l’església parroquial de Sencelles i, també, però en 
menor mesura, a l’església parroquial de Biniali. Cal tenir en compte que 
aquesta presència ha indicat, indica i ho seguirà fent per a les generacions 
que vindran, les persones o llinatges que patrocinaren l’obra. En el cas 
de les capelles ornades amb l’escut d’armes que les construïren, podem 
veure com les afecta la transmissió fiduciària, o sigui, que els seus patrons 
les consideraven una propietat privada26 de la família. En el nostre cas en 
són un bon exemple la capella de Sant Francesc d’Assís de Biniali, sota el 
patronat dels Ribas de Pina; la del Sagrat Cor de Jesús de Biniali per als 
Ramis de Ayreflor; la de la Mare de Déu del Carme (antigament dedicada a 
Sant Miquel Arcàngel) de Sencelles, també dels Ramis de Ayreflor o la de 
Sant Martí de Tours de Sencelles, dels Mayol. 

 Hauríem de dividir l’heràldica de Sencelles en tres blocs. Els dos prin-
cipals serien, primerament el format per aquells escuts que són propis de 
llinatges que van pertànyer a la vella noblesa mallorquina (per exemple Su-
reda, Togores, Gual, Cotoner, Zaforteza, Santjoan, Ferrandell ...), i l’altre 
la dels terratinents importants de l’estament forà que agradaven de seguir 
els antics ideals cavallerescs de l’aristocràcia i arribaren a ennoblir-se (Ra-
mis de Ayreflor, Llabrés de Jornets, Ribas de Pina, Raió de Leiar, Moli-

26  De Quiroga i Conrado, Magdalena, Patrimoni Heràldic. Catàleg del Museu de Mallorca. 
Palma, 2007. Pàg. 10.
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nas, Maroto, Mayol ...). En aquest sentit, tot i que no coneixem cap escut 
heràldic de la família Cirer de Son Prim, darrerament hem localitzat un 
document prou significatiu. Dia 25 maig de 1808 la família Cirer de Son 
Prim fou elevada a la categoria de nobles: “Nosotros los infrascritos Bayle 
Real, Regidores, Diputados, Sindico Procurador General, vocales de que se 
compone el Ayuntamiento de la Villa de Sancelas del Reyno de Mallorca: 
certificamos que la Casa y Familia de Cirer cuyo solar es Son Prim, ha sido 
condecorada por de Brazo Mayor o Estado Noble...” 

 La gran majoria d’escuts que recollim en aquest catàleg ens parlen d’un 
llinatge concret (és el cas dels Molinas, Moyà, Mayol, Ballester…). Si un 
blasó el trobem dividit en dos quarters, ens parla d’aliança matrimonial 
(Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi, Ribas de Pina i Conrado, Ma-
roto i Ferrandell ...). Finalment, si es presenten amb una organització en 
quarters paterns i materns, està en gran part relacionada amb la presentació 
de proves de noblesa exigides per entrar a les corporacions nobiliàries. A 
Mallorca, a més, abunda des de mitjan segle XVI l’ús d’escussons que con-
tenen les armes de fideïcomisos27, com els que veurem aquí de Moix a un 
dels escuts de Can Maroto de Cascanar o Gelabert al de la capella de Sant 
Martí de Tours de la parroquial de Sencelles. 

 I per acabar, cal apuntar que estudiosos de l’heràldica com P. de Mon-
taner i Magdalena de Quiroga, recentment han recordat que les pedres ar-
meres històriques i altres peces similars estan protegides per la llei i està 
prohibida la seva destrucció o treta del seu context. Així, el trasllat de peces 
heràldiques del seu lloc d’origen a un altre presenta un problema per als 
investigadors, ja que els pot portar a conclusions molt equivocades. L’ideal 
seria que romanguin al lloc d’origen, encara que l’edifici al qual van per-
tànyer hagi estat demolit i substituït per una nova edificació. D’aquesta 
manera es deixaria testimoni del lloc que ocupava la casa d’una família o 
d’una institució civil o eclesiàstica.28 Com que això a Sencelles no sempre 
s’ha aconseguit i nosaltres mateixos hem incorregut en allò que els entesos 
consideren un error (escut de l’antiga posada de Can Raió de Leiar, ara a la 

27  De Quiroga i Conrado, Magdalena, Patrimoni Heràldic. Catàleg del Museu de Mallorca. 
Palma, 2007. Pàg. 14.

28  De Quiroga i Conrado, Magdalena, Patrimoni Heràldic. Catàleg del Museu de Mallorca. 
Palma, 2007. Pàg. 14.
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nostra col·lecció), en el present catàleg hem volgut incloure els blasons que 
coneixem i que per diverses raons històriques no es troben al seu lloc primi-
geni. D’aquesta manera creiem que contribuïm a la correcta documentació 
de tota aquesta part del patrimoni heràldic. 

Identificació: núm. 31
Armes: Amengual
Situació actual: Biniali. Jardí de Son Antich
Cronologia: Primera meitat del s. XVIII
Material: Pedra Viva 
Autor: Desconegut
Descripció: Les armes del llinatge Armengol o Amengual són, [en camp 
d’or], un braç armat amb espasa a la mà movent de la sinistra. Ocupant 
bona part de la llosa sepulcral de mossèn Josep Amengual hi veiem les 
armes del seu llinatge. 
Observacions: L’església de Sant Cristòfol de Biniali fou beneïda l’any 
1675 i vint-i-nou anys després n’era el capellà encarregat mossèn Josep 
Amengual. Aquest fou enterrat dins el mateix temple, en una tomba que 
mostrava el braç armat amb espasa dels Amengual. 
Desconeixem la data en què fou desmantellada aquesta i els motius pels 
quals la llosa que cobria el vas va anar a parar al jardí de Son Antich de 
Biniali. Probablement aquest trasllat es va veure motivat per la sensibi-
litat dels senyors d’aquesta casa per l’arqueologia i el seu bon gust per 
les coses antigues. 
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Identificació: núm. 32
Armes: Amengual
Situació actual: Església parroquial de Biniali. Capella de la Mare de 
Déu de Lluc
Cronologia: s. XVIII
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: En camp d’atzur, un braç d’or que sosté una espasa del ma-
teix metall, tot dins un escut cordiforme, policromat de pa d’or i encartu-
txat amb llambrequins i flors.
Observacions: A la família Amengual de Biniali, que prengué el so-
brenom de cas Capellà, hi hagué després altres preveres com és el cas 
de mossèn Bernat Amengual. Manà la construcció del retaule de Sant 
Bernat que coronà amb el seu escut heràldic i que ja apareix documentat 
l’any 1767. Aquest capellà, beneficiat de la parròquia de Sant Jaume de 
Palma, degué ser un bon benefactor de l’església de Biniali, ja que consta 
que hi va aportar diversos ornaments de seda i or.
L’any 1934, trobem que la capella és dedicada al Sant Crist de les Àni-
mes del Purgatori, retirant la pintura del titular original a la rectoria. 
L’any 1948 hi fou entronitzada la Mare de Déu de Lluc.
Entorn de 1985 algunes capelles de l’església de Sant Cristòfol de Bi-
niali van patir l’atac de formiga blanca i foren totalment destruïdes. Una 
d’aquestes fou la que altre temps tingué per titular a Sant Bernat, la pri-
mera de la part de l’Evangeli. Llavors, amb la incorporació d’un nou 
retaulet i aprofitant alguns elements del primitiu retaule que es van poder 
aprofitar, fou dedicada a la Mare de Déu de Lluc. Entre aquests s’hi pot 
veure l’escut que coronava l’antic moble, ara recol·locat amb bon criteri, 
en el lloc on estava primigèniament.  
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Identificació: núm. 33
Armes: Ballester
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Capella de Sant An-
toni. Llosa sepulcral
Cronologia: 1702
Material: Pedra viva
Autor: Desconegut
Descripció: Una ballesta dins un escut quadrilong ibèric i sense més 
ornaments.
Observacions: Sota l’altar de la capella de Sant Antoni hi ha la tomba 
del rector Gabriel Ballester i Lladó, prevere natural de Campos. Germà 
del doctor en Teologia i canonge de la Seu Miquel Ballester. L’any 1674 
fou nomenat rector de Sencelles i, a partir de 1696, va promoure la cons-
trucció de l’actual temple parroquial de la nostra vila. L’escut ocupa la 
part central de la llosa i voltant tota la peça la següent inscripció:

SEPULTURA DEL
MT. (molt) RD. (reverend) GABRIEL BALLESTER

RT. (rector) DE SANCELLES
MORI ALS 19 IULIOL 1702
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Identificació: núm. 34
Armes: Campaner
Situació actual: Frontis principal de cas Metge Nadal. Carrer Sor Fran-
cinaina Cirer, 48
Cronologia: 1970 aprox. 
Material: Pedreny de Binissalem
Autor: Desconegut
Descripció: [D’or] una campana [blava] i al damunt del seu armasó una 
au fènix entre flames. Tot dins un escut cordiforme adornat de llambre-
quins i col·locat, a manera d’ornament, al damunt d’una gran copinya 
de la mar, a sota una filactèria amb la següent inscripció llatina o divisa 
familiar: Phaenicis inter oves nomen campana sonabit.  
Observacions: Aquest casal situat a l’antic carrer Major de Sencelles, 
al llarg de la història ha tingut diversos propietaris. Primerament fou la 
posada de la possessió de Can Raió de Laiar, llavors passà, successiva-
ment i per compravenda a les famílies Mayol, Sunyer i Rubí. D’aquesta 
darrera, per voluntat testamentària de Maria Llabrés de Can Renyina, al 
santuari de la Mare de Déu de Lluc. Totes aquestes propietats van mante-
nir un primitiu escut del llinatge Raió, del que parlarem en el seu moment 
(veg. fitxa núm. 74). Entorn de 1970 l’Il·lustríssim Don Nadal Campaner 
Arrom, aleshores metge titular de Sencelles adquirí el casal i durant la 
reforma que encomanà a l’arquitecte Sebastià Gamundí, va canviar el 
vell escut pel seu propi que és aquest que descrivim aquí.     

Identificació: núm. 35
Armes: Campaner, Arrom, Calafat i Riutort
Situació actual: Posada de Can Romanyà
Cronologia: 1950 aprox.
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: En la part superior d’una cadira de repòs hi trobem un es-
cut quadrilong d’estil francès, amb quatre quarters, llambrequins que 
l’adornen i dos àngels alats per suport. En cada un dels quarters els lli-
natges i armes que segueixen. Campaner: d’or una campana blava amb 
au fènix al damunt. Arrom: d’atzur una banda de plata i dues estrelles 
d’or. Calafat: de roig, un llebrer d’or rampant. Riutort: un colom de gules 
volant damunt el mar en camp de plata. 
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Identificació: núm. 36
Armes: Cotoner i Chacón-Manrique de Lara, Despuig i Net, Salas i Co-ón-Manrique de Lara, Despuig i Net, Salas i Co-n-Manrique de Lara, Despuig i Net, Salas i Co-
toner, Dameto i de Ferrandell
Situació actual: Can Maroto de Cascanar
Cronologia: segona meitat del s. XIX
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: Escut dividit en vuit quarters, timbrat amb elm col·locat 
de front i amb corona marquesal. Cotoner: un planta de cotó natural en 
camp d’or. Chacón-Manrique de Lara. Despuig: turó amb fl or de lis da-ón-Manrique de Lara. Despuig: turó amb fl or de lis da-n-Manrique de Lara. Despuig: turó amb flor de lis da-
munt d’or i una estrella vermella. Net: vairat onat en faixa d’argent i de 
roig. Salas: partit, dues barres d’or en camp blau i una creu vermella amb 
un riu davall. Cotoner. Dameto: partit, vermell i plata. Ferrandell: una 
ferradura blava en camp d’or.
Observacions: Aquest escut pintat a una caixa conservada a Can Maroto 
de Cascanar correspon a Don Fernando Cotoner i Chacón-Manrique de 
Lara, Despuig i Net, Salas i Cotoner, Dameto i de Ferrandell, primer 
marquès de la Sénia i cinquè marquès d’Ariany, espòs de Dona Francisca 
de Allendesalazar i Loizaga, filla dels comtes de Montefuerte. Ells són 
els besavis de l’actual propietària de Can Maroto, Dona Maria del Carme 
Cotoner i de las Casas, de Verí i Ortiz de la Riva, filla del tercer marquès 
de la Sénia i novè d’Anglesola.   

Identificació: núm. 37
Armes: Despuig
Situació actual: Casa Major de Jornets. Col·lecció de Don Antoni Pla-
nas de Jornets i Gual de Torrella.
Cronologia: s. XVIII?
Material: Pedra de Santanyí 
Autor: Desconegut
Descripció: Escut quadrilong ibèric, absent d’ornaments exteriors amb 
les armes de Despuig: turó amb flor de lis damunt [d’or] i una estrella 
[vermella], tot en camp [vermell].
Observacions: Escut que fa part d’un capitell del qual en desconeixem 
la procedència, però que l’actual propietari ha estat a temps a recollir i 
conservar a la seva col·lecció. 
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Identificació: núm. 38
Armes: Gual i Zanglada, de Verí i Sureda
Situació actual: Can Maroto de Cascanar
Cronologia: s. XVIII
Material: Pedra
Autor: Desconegut
Descripció: Escut cordiforme partit en creu. Gual: des del Cap [d’or] 
davallen unes ones [blaves] en camp de [plata]. Zanglada: quatre castells 
de [plata] damunt tres faixes [d’or]: un, dos, un. De Verí: de [blau], tres 
minvants [d’or]: dos, un. Sureda: un camp [d’or] un arbre surer [del seu 
color]. Escussó central amb les armes del fideïcomís de Moix: [d’or] un 
moix salvatge rampant. Tot encartutxat en un suport fastuós de llambre-
quins i fulles d’acant. Timbrat amb elm de cara i plomalls. A dalt de tot 
un puny que sosté una fletxa, que usaren els d’aquesta Casa.   
Observacions: La família Gual quedà lligada al fideïcomís de Moix en 
el segle XVI pel casament entre Don Rafel Gual i de Oleza amb Dona 
Prudència de Moix. Aquesta línia es va extingir per falta de successió 
masculina i quedà assumida per la de Ferrandell. Després, el titular del 
fideïcomís de Moix fou el primer marquès de la Cova (després marquesat 
de Casa Ferrandell, en mans de la família de Maroto), Josep Ignasi de 
Ferrandell i Gual-Moix, de Verí i de Puigdorfila.  
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Identificació: núm. 39
Armes: del Bisbe Joan Hervàs i Benet
Situació actual: Església de Ruberts. Batiport
Cronologia: 1952
Material: Fusta de nord
Autor: Desconegut
Descripció: A damunt d’un suport apergaminat, un escut quadrilong 
apuntat amb les armes del bisbe de Mallorca Joan Hervàs i Benet. Par-
tit en pal i en el primer quarter un calze amb la sagrada forma, amb la 
particularitat que el primer vol reproduir el Sant Grial o calze que emprà 
Jesús en el seu darrer sopar i que es conserva a la Catedral Metropolitana 
de València, d’on era natural el bisbe Hervàs. A l’altre quarter, la figura 
de Sant Joan Baptista, el seu sant patronímic. Enmig, un petit escut de 
Mallorca i a davall de la composició, un altre amb els Sagrats Cors de 
Jesús i Maria.   
Observacions: Dia 6 de juliol de 1952 foren beneïts a l’oratori de la 
Mare de Déu del Carme de Ruberts els bancs i el batiport de l’entrada 
per iniciativa del capellà encarregat del lloc, mossèn Bartomeu Mulet i 
Ramis. El motiu de col·locar aquest escut no responia a altra cosa que 
en aquell temps Joan Hervàs i Benet ocupava la Càtedra Episcopal de 
Mallorca. 
En el camp de l’heràldica s’ha concedit la facultat que algunes dignitats 
eclesiàstiques puguin timbrar el seu escut amb un capel d’ales amples i 
copa baixa, proveït d’alamara amb cordons, nusos i borles a cada banda. 
En el cas dels bisbes el capel ha de ser de color verd i amb sis borles. A 
l’escut que descrivim aquí, a més, seguint la tradició, s’hi ha acoblat una 
llegenda amb el lema del seu pontificat, la insígnia de l’Acció Catòlica i 
el bàcul en forma de creu que simbolitza el poder espiritual dels bisbes.
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Identificació: núm. 40
Armes: Llabrés, Campaner, Ramis de Romanyà i Arrom
Situació actual: Cementeri de Sencelles. Panteó de Can Romanyà
Cronologia: 1950 aprox.
Material: Marès de Santanyí
Autor: Desconegut
Descripció: Envoltant una inscripció amb el nom de qui manà la cons-
trucció d’aquest panteó, hi trobem quatre escuts amb les armes dels 
seus quatre llinatges. Llabrés: de [roig], un arbre i dos llebrers oposats 
[d’argent], fermats a la soca; tallat per una faixa de [blau], en la punta 
[d’or] tres flors de lis del [tercer esmalt] en faixa. Campaner: [d’or] una 
campana [blava] amb au fènix entre flames al damunt. Ramis de Roman-
yà: en camp [d’or], un guerrer romà [del seu color] sostenint una bran-
ca d’olivera. Arrom: de [blau], una banda de [roig] filetejada [d’argent], 
acompanyada de dues estrelles [d’or].
Observacions: Mossèn Bartomeu Llabrés i Campaner, vicari de Sen-
celles, fill de la casa Romanyà del nostre poble demostrà gust per la ge-
nealogia i l’heràldica familiar. L’exhibí tant en el panteó que per a ell i 
per als seus familiars es feu construir, com en algunes peces que aportà 
al mobiliari de la casa pairal, com veurem en algunes fitxes del present 
catàleg.
El llinatge Ramis de Romanyà parteix del mateix tronc que el Ramis 
de Ayreflor. L’any 1517 Miquel Ramis de Ayreflor capbrevà l’alqueria 
Estarà de Cascanar i, aleshores, una branca de la família ja s’hi havia 
establit. L’any 1581 n’era propietari Francesc Ramis i la seva possessió 
era valorada en 1250 lliures. El llinatge Romanyà apareix documentat en 
el segle XVI i el personatge més representatiu seria l’humanista mossèn 
Jaume Romanyà, doctor teòleg, qui regentava l’any 1535 una escola de 
gramàtica a Sencelles. És l’autor de dos poemes llatins dedicats a Carles 
V amb motiu de la seva visita a Mallorca (1541) inclosos en el Llibre de 
la Benaurada vinguda del emperador y rei don Carlos. També escriví la 
Nova tragicomedia Gastrimargus appellata, manuscrit que es conserva 
actualment a la Biblioteca de Catalunya i representada públicament a la 
Plaça Major de Palma (1562). En el segle XVIII els Ramis i els Roman-
yà s’uniren i passaren a conèixer-se amb el llinatge Ramis de Romanyà. 
L’any 1790 n’era representant Joan Ramis de Romanyà i Garau de Cas-
canar i l’any 1846 Joan Ramis de Romanyà i Mulet.     
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Identificació: núm. 41
Armes: Llabrés, Campaner, Ramis de Romanyà i Arrom
Situació actual: Posada de Can Romanyà
Cronologia: 1950 aprox.
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: En la part superior d’una cadira de repòs hi trobem un es-
cut quadrilong d’estil francès, amb quatre quarters, llambrequins que 
l’adornen i dos àngels alats per suport. En cada un dels quarters els llinat-
ges i armes que segueixen. Llabrés: de roig, un arbre i dos llebrers opo-
sats d’argent, fermats a la soca; tallat per una faixa de blau, en la punta 
d’or tres flors de lis del tercer esmalt en faixa. Campaner: d’or una cam-
pana blava amb au fènix entre flames al damunt. Ramis de Romanyà: en 
camp d’or, un guerrer romà del seu color sostenint una branca d’olivera. 
Arrom: de blau, una banda de roig filetejada d’argent, acompanyada de 
dues estrelles d’or. 
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Identificació: núm. 42
Armes: Llabrés de Jornets
Situació actual: Casa Major de Jornets. Frontis principal.
Cronologia: 1826
Material: Marès de Llucmajor
Autor: Desconegut
Descripció: Dins un escut quadrilong francès les armes de Llabrés que 
són de [roig], un arbre i dos llebrers oposats [d’argent], fermats a la soca; 
tallat per una faixa de [blau], en la punta [d’or] tres flors de lis del [tercer 
esmalt] en faixa. Tot encartutxat amb llambrequins, volutes i ramells de 
fruites. A la punta de l’escut, una borla.
Observacions: A partir de 1578 la possessió sencellera de Jornets apa-
reix vinculada a la família Llabrés. L’any 1596 el propietari era Bar-
tomeu Llabrés, el primer de la seva nissaga que es cognomina com 
Llebres o Llabrés de Jornets. Dins la segona meitat del segle XVIII i 
arran de l’augment del conreu de la vinya a les terres de la mateixa finca, 
s’estableix i apareix el poblet de Jornets. De llavors ençà, la casa pairal 
del llogaret comença a ser coneguda amb el nom de Casa Major. L’any 
1826 el senyor de la possessió, Sebastià Llabrés de Jornets i Serra, va 
emprendre una gran reforma que va afectar les cases de la possessió i la 
capella que havia estat construïda pel seu senyor-avi Sebastià Llabrés de 
Jornets i Ramis l’any 1799. Testimoni d’aquella reforma és aquest escut 
que en aquella data es col·locà damunt el portal forà.  
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Identificació: núm. 43
Armes: Llabrés de Jornets
Situació actual: Casa Major de Jornets. Ampit de la xemeneia de la sala
Cronologia: 1826
Material: Marès de Llucmajor
Autor: Desconegut
Descripció: Dins un escut quadrilong francès les armes de Llabrés que 
són de [roig], un arbre i dos llebrers oposats [d’argent], fermats a la soca; 
tallat per una faixa de [blau], en la punta [d’or] tres flors de lis del [tercer 
esmalt] en faixa. Tot encartutxat amb llambrequins, volutes i ramells de 
fruites. A la punta de l’escut, una borla. 
Observacions: Aquest escut és dels temps de la reforma que l’any 1826 
emprengué el senyor de la possessió, Sebastià Llabrés de Jornets i Serra, 
i que també va afectar els interiors de la casa. Es col·locà a l’ampit de la 
xemeneia de la sala que hi ha a l’esquerra de la Casa Major. Aquest escut 
és ben igual a l’anterior. 

Identificació: núm. 44
Armes: Llabrés de Jornets
Situació actual: Casa Major de Jornets. Retrat de Bartomeu Llabrés de 
Jornets
Cronologia: 1875 aprox.
Material: Pintura a l’oli damunt tela
Autor: Desconegut
Descripció: Escut d’estil suís i curvilini, ornat amb llambrequins que 
mostra les armes de Llabrés de Jornets: de roig, un arbre i dos llebrers 
oposats d’argent, fermats a la soca; tallat per una faixa de blau, en la 
punta d’or tres flors de lis del tercer esmalt en faixa.
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Identificació: núm. 45
Armes: Maroto i de Ferrandell
Situació actual: Can Maroto de Cascanar
Cronologia: s. XIX
Material: Tela
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en pal, amb llambrequins i fulles d’acant que 
adornen l’exterior, tot timbrat amb corona de marquès amb grandesa 
d’Espanya. En el primer quarter les armes de Maroto: de blau, dues es-
trelles d’argent en faixa al capdavant, i en el segon les de Ferrandell: una 
ferradura de ferro en camp d’or.
Observacions: Dia 5 d’agost de 1790 el rei Carles IV va crear el títol de 
marquès de la Cova a favor de Josep Ignasi de Ferrandell i Gual-Moix, 
de Verí i de Puigdorfila, regidor perpetu de Palma i diputat a les Corts. 
Joaquin Maria Bover afegeix “en 8 de octubre de 1802 le concedió S.M. 
los honores y tratamientos de grande de España”. Fou el darrer descen-
dent mascle del seu llinatge, desapareixent així la Casa de Ferrandell. El 
succeí la seva neboda Maria Francisca de Villalonga i Ferrandell, Gual-
Moix i de Pinós, segona marquesa de la Cova, gran d’Espanya, la qual va 
veure com es canvià la denominació del seu títol nobiliari pel de segona 
marquesa de Casa Ferrandell. Es casà l’any 1789 amb Ramon Maroto, 
Gonzàlez, Ruiz i Herrera, tinent del Regiment d’Espanya. D’aquesta ma-
nera el marquesat de Casa Ferrandell ja quedaria lligat amb la família 
Maroto.   
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Identificació: núm. 46
Armes: Maroto i de Puigdorfila 
Situació actual: Can Maroto de Cascanar
Cronologia: 1830 aprox.
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: Dos escuts unificats per un elm amb plomalls i corona de 
marquès. En el primer, les armes de Maroto: de blau, dues estrelles 
d’argent en faixa al front, i en el segon les de Puigdorfila: una flor de lis 
damunt un puig, tots d’or, en camp de gules.
Observacions: El titular d’aquest és Ramon Maroto i de Puigdorfila, 
fill del capità Manuel Maroto i de Villalonga i d’Isabel de Puigdorfila i 
Brondo, net dels segons marquesos de Casa Ferrandell.  

Identificació: núm. 47
Armes: Maroto i de Puigdorfila, de Villalonga i Brondo 
Situació actual: Can Maroto de Cascanar
Cronologia: 1950 aprox.
Material: Brodat en fil d’or i seda de diversos colors damunt vellut verd
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en quatre quartes, amb les armes de Maroto: de 
blau, dues estrelles d’argent en faixa al capdavant; Puigdorfila: una flor 
de lis damunt un puig, tots d’or, en camp de gules; Villalonga: de roig, 
un castell d’argent amb dues torres, tallat i escacat d’or i de negre. A 
l’escutó, les armes del fideïcomís de Ferrandell: una ferradura de ferro 
en camp d’or. Tot timbrat amb una corona de marquès amb grandesa 
d’Espanya.
Observacions: Aquest escut és el motiu principal d’un exemplar de 
la col·lecció de rebosters del marquesat de Casa Ferrandell, el titular 
d’aquestes armes és Don Ramon Maroto i de Puigdorfila, de Villalonga 
i Brondo. 
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Identificació: núm. 48
Armes: Maroto i de Orlandis, de Puigdorfila i Maroto
Situació actual: Can Maroto de Cascanar
Cronologia: 1950 aprox.
Material: Brodat en fil d’or i seda de diversos colors damunt vellut verd
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en quatre quartes amb les armes de Maroto: de 
blau, dues estrelles d’argent en faixa al capdavant; de Orlandis: escacat 
d’or i de blau, una torre d’argent i movent d’ella una palma de verd a 
cada costat; de Puigdorfila: una flor de lis damunt un puig, tots d’or, 
en camp de gules; Maroto: de blau, dues estrelles d’argent en faixa al 
capdavant. A l’escutó, les armes del fideïcomís de Ferrandell: una ferra-
dura de ferro en camp d’or. Tot timbrat amb una corona de marquès amb 
grandesa d’Espanya.
Observacions: Aquest escut és el motiu principal d’un exemplar de 
la col·lecció de rebosters del marquesat de Casa Ferrandell, el titular 
d’aquestes armes és Don Manuel Maroto i de Orlandis, de Puigdorfila i 
Maroto, fill de l’anterior. 

Identificació: núm. 49
Armes: Maroto i de Moxó, de Orlandis i de Moxó. 
Situació actual: Can Maroto de Cascanar
Cronologia: 1950 aprox. 
Material: Brodat en fil d’or i seda de diversos colors damunt vellut verd
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en quatre quartes amb les armes de Maroto: de 
blau, dues estrelles d’argent en faixa al capdavant, de Moxó, de Orlandis: 
escacat d’or i de blau, una torre d’argent i movent d’ella una palma de 
verd a cada costat; i es repeteixen les de Moxó. A l’escutó, les armes del 
fideïcomís de Ferrandell: una ferradura de ferro en camp d’or. Tot timbrat 
amb una corona de marquès amb grandesa d’Espanya.
Observacions: Aquest escut és el motiu principal d’un exemplar de 
la col·lecció de rebosters del marquesat de Casa Ferrandell, la titular 
d’aquestes armes és Dona Maria Soledat Maroto i de Moxó, de Orlandis 
i de Moxó, esposa de Don Manuel de Despujol i Pou. 
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Identificació: núm. 50
Armes: Mayol, Bauçà de Llucalcari, Carrió i Gilabert de la Portella
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Capella de Sant Martí 
de Tours. Retaule
Cronologia: 1886
Material: Fusta policromada.
Autor: Francesc i Josep Parietti
Descripció: Escut amb quatre quarters d’estil quadrilong francès, tot 
timbrat amb l’elm de cavaller, plomalls de colors i, muntant, una au fè-
nix. En cada un dels quarters, Mayol: un braç amb raïm de plata damunt 
camp de gules. Bauçà de Llucalcari: una banda d’or en camp blau. Ca-
rrió: dues cabries de plata amb tres estrelles d’or sobre gules. Gilabert de 
la Portella: en camp de plata, una àguila blava coronada d’or. Al centre, 
un escussó amb les armes del fideïcomís de Gelabert.
Observacions: A finals del segle XIX i principis del XX una de les fa-
mílies més importants de Sencelles, per diverses raons socials, era la de 
Mayol. Parlem d’una casa de grans propietaris, en algunes èpoques els 
més rics del terme. Aquesta família era una de les més destacades del 
barri del Puig de Sant Pere a Palma. A partir de 1862 els trobem docu-
mentats a Sencelles. En aquell any, el matrimoni format per Don Martí 
Mayol i Carrió, comissionat del Banco de San Fernando, i Dona Maria 
Francisca Bauçà de Llucalcari i Gilabert de la Portella, membre d’una 
de les famílies de la vella aristocràcia de Deià, vivien a Can Mayol de 
sa Plaça, avui Cas Felanitxer. Van tenir diversos fills: Don Martí, Don 
Francesc, militar distingit, tinent coronel d’Infanteria i cavaller de l’Orde 
de Sant Ferran, i  Dona Aina. L’any 1886, just un any després de la in-
auguració de la Capella del Roser, es fan amb el patronat d’un dels seus 
altars laterals i encomanen al retaule als artistes Francesc i Josep Parietti, 
pare i fill. Tot el moble és coronat per aquest escut. Cal apuntar que l’any 
1860 es feu entrega al titular d’aquest escut d’armes Don Martí Mayol i 
Bauçà de Llucalcari, Carrió i Gilabert de la Portella, Marcel, Deyà, So-
cies de Tagament i Penya de Sóller, el Real Despacho confirmatorio de la 
antigua noblesa del I.S.D. Martín Mayol y Bauzá, elaborat per encàrrec 
de la reina Isabel II a Don Lluís Villar i Pascual.   
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Identificació: núm. 51
Armes: Mayol
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Capella del Sagrat 
Cor de Jesús. Retaule
Cronologia: 1900
Material: Fusta policromada
Autor: Miquel Rotger
Descripció: Escut ovalat i envoltat de llambrequins que mostra les armes 
de Mayol: un braç amb raïm de plata damunt camp d’or.
Observacions: Aina Mayol i Bauçà de Llucalcari, Carrió i Gelabert, be-
nefactora de la nostra parròquia de Sencelles fou la promotora de la cons-
trucció del retaule dedicat al Sagrat Cor de Jesús i que és coronat amb 
aquest escut. Copiem de la crònica de la benedicció: “5-agosto-1900. D. 
Jorge Martorell, Pbro. i beneficiado de la Catedral bendició la figura del 
Sagrado Corazón de Jesús... Después bendició el retablo de dicha capilla 
que costeó Doña Ana Mayol y Bauzà del que fueron padrinos sus sobri-
nos Martín y Isabel Maria Mayol i Gelabert”. 

Identificació: núm. 52
Armes: Mayol
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Capella de Sant Lluís 
Gonçaga. Retaule
Cronologia: 1902 aprox.
Material: Fusta policromada
Autor: Miquel Rotger
Descripció: Escut ovalat i envoltat de llambrequins que mostra les armes 
de Mayol: un braç amb raïm de plata damunt camp d’or.
Observacions: Aina Mayol i Bauçà de Llucalcari, Carrió i Gelabert, be-
nefactora de la nostra Parròquia de Sencelles fou la promotora de la cons-
trucció del retaule dedicat a Sant Lluís i que és coronat amb aquest escut. 
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Identificació: núm. 53
Armes: Mayol
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Custòdia major
Cronologia: 1908
Material: Plata repujada
Autor: Lluís i Josep Forteza-Rey
Descripció: Escut quadrilong ogival amb les armes de Mayol: un braç 
amb raïm de [plata] damunt camp d’[or].
Observacions: Dia 26 de setembre de 1908 es beneí aquesta custòdia, 
donació de Dona Aina Mayol i Bauçà a la Parròquia de Sant Pere de 
Sencelles. A l’acta notarial que s’aixecà aquell dia, s’hi pot llegir una 
descripció de la peça d’orfebreria que enriquiria el patrimoni religiós 
del nostre poble i que transcrivim literalment, ja que s’hi esmenta aquest 
escut: “... se constituyeron en el piso superior de la casa en una de cuyas 
salas y en su centro se hallaba sobre mesa cubierta de damasco carmesí 
una riquísima custodia severa y majestuosa, de plata sobredorada en su 
mayor parte, primorosamente labrada, que constituye una joya valiosí-
sima del arte de orfebrería, su estilo es de orden corintio y esta formada 
por dos cuerpos independientes, uno constituido por la base... y el zócalo 
que es una columna estriada con su correspondiente capitel floreado del 
mismo orden que tiene en su arranque del basamento cuádruple peana 
con los símbolos de los cuatro evangelistas, al parecer macizos, ... y el se-
gundo es su templete del referido orden corintio formado por un arco que 
esta sostenido por seis columnas... en su interior se destaca un cáliz sos-
teniendo el radiante viril orlado con piedras. Campean en la parte inferior 
del basamento del mismo templete el símbolo de la Sagrada Eucaristía, 
el escudo de la Casa Mayol (que es una mano sosteniendo un racimo de 
uvas), el de esta villa y el parroquial, rematando en su parte inferior y 
sobre el friso del mismo el Agnus Dei también radiante...”
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Identificació: núms. 54 i 55 
Armes: Mayol
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Candelers de l’altar 
major, dits ses Figueres.
Cronologia: 1908
Material: Fusta policromada
Autor: Miquel Arcas
Descripció: Escut quadrilong d’estil francès, adornat amb llambrequins 
situats a la part superior i inferior. Mostra les armes de Mayol, que són 
un braç amb raïm de plata damunt camp d’or.
Observacions: El nus del trípode que subjecta cada un dels dos cande-a cada un dels dos cande- cada un dels dos cande-
lers de set braços de l’altar major de Sencelles, popularment coneguts 
amb el nom de ses Figueres i que foren creats per vestir les grans cele-
bracions litúrgiques d’antany (actualment romanen al seu lloc habitual 
durant tot l’any), mostra a cada una de les seves cares un escut. Aquests 
corresponen, el primer, a la vila de Sencelles, el segon a la família Mayol 
just ara descrit i que és la família que va costejar la peça i un tercer, amb 
la tiara i les claus de Sant Pere com a símbol de la Parròquia. Aquests 
escuts fan joc amb els descrits en la fitxa núm. 17 d’aquest catàleg.

Identificació: núm. 56
Armes: Mayol
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Peanya de la Custòdia 
Major
Cronologia: 1908
Material: Fusta policromada
Autor: Miquel Arcas 
Descripció: Dins un escut ovalat i adornat amb llambrequins, les armes 
de Mayol, que són un braç amb raïm de plata damunt camp d’or.
Observacions: Aquesta peça, popularment coneguda amb el nom des 
Nigul, era col·locada just a damunt l’altar major els dies que s’exposava 
la custòdia major. D’aquesta manera, l’escut que apareix a la part inferior 
del moble quedava a la vista de tothom.
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Identificació: núm. 57
Armes: Mayol
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Salamó de la nau cen-
tral
Cronologia: 1915  
Material: Fusta policromada
Autor: Miquel Arcas 
Descripció: Dins un escut apergaminat, les armes de Mayol, que són un 
braç amb raïm de plata damunt camp d’or.
Observacions: Recollim de l’Arxiu Parroquial de Sencelles: “En el mes 
d’octubre del mateix any (1915), volguent celebrar una festa votiva el 
noble senyor D. Martín Mayol ... com a agrahiment de haver obtingut del 
sel fruit de bendisió nesquentli el primogenit [feu] el regalo del artístic 
salamó electric que penje en mitx del temple sustituint la pesada corona 
de ferro que estava vestida de llums de gas acetilino”. 

Identificació: núm. 58
Armes: de Molina
Situació actual: Son Antich. Biniali. Portal forà
Cronologia: Segle XIX?
Material: Fang cuit
Autor: Desconegut
Descripció: Escut dividit en quatre quarters, molt erosionat i coronat per 
un elm col·locat de front. En el primer quarter, de [roig], un arbre del seu 
[color], una M coronada i part d’una roda dentada. A l’altre quarter, un 
lleó. En el tercer, un arbre fora branques ni fulles. I en el darrer, l’hàbit 
dels cavallers de Calatrava amb corona.
Observacions: La família de Molina, originària de Castella, descendents 
dels Manrique de Lara, varen ostentar el títol nobiliari de senyors de 
Molina. Alguns dels seus membres acompanyaren el Rei Jaume I en les 
conquestes de València, Mallorca i Múrcia. 
A partir de 1859 trobem als de Molina com a senyors de Son Antich, la 
possessió principal de Biniali. El primer propietari que tenim documentat 
d’aquest llinatge fou Don Miquel de Molina. Llavors aquests emparenta-
ren amb els Jaquotot, els actuals posseïdors.  
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Identificació: núm. 59
Armes: de Molina
Situació actual: Clastra de Son Antich
Cronologia: 1950 aprox.
Material: Pedra
Autor: Francesc Salvà
Descripció: Escut dividit en quatre quarters, damunt un suport aperga-
minat i timbrat per un elm col·locat de front i amb diversos plomalls. En 
el primer quarter, de [roig], un arbre [del seu color], una M coronada i 
part d’una roda dentada. A l’altre quarter, un lleó. En el tercer, un arbre 
fora branques ni fulles. I en el darrer, l’hàbit dels cavallers de Calatrava 
amb corona.
Observacions: A l’arxiu particular de Son Antich s’hi conserven diver-
sos documents que fan referència a l’heràldica familiar, tot explicant 
l’origen i significat de les armes històriques. En un d’ells hi podem co-
piar: “La primera división del escudo, campo colorado, una eme de oro 
con Corona Real, un árbol y la rueda de Sta. Catalina. En la siguiente un 
león de oro coronado y el campo también colorado. En la otra anterior de 
abajo, campo de plata, y por trofeo un arbolito sin ramas. El último cua-
drito o división, campo verde y el hábito de Calatrava, corona y espada. 
Una corona de perlas encima del escudo”.
La documentació que l’actual propietària, Dona Maria Concepció Jaquo-
tot i Villalonga, vídua d’Orell, i el seu fill Jeroni han posat a la nostra 
disposició, ens ha fet descobrir l’existència de dos escuts més del llinatge 
de Molina, ambdós policromats damunt paper i que consignem a les fi-
txes següents.  
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Identificació: núm. 60
Armes: de Molina
Situació actual: Arxiu particular Son Antich
Cronologia: 1850 aprox.
Material: Paper 
Autor: Desconegut
Descripció: Escut ovalat i coronat per una corona d’or pròpia del títol 
de marquès. En camper de gules, un arbre en el centre i a banda i ban-
da una M coronada d’or i la roda dentada del martiri de Santa Caterina 
d’Alexandria.  
Observacions: En la dita documentació trobem la següent descripció: 
“Las Armas, que hay, un obalo coronado dentro de el campo encarnado, 
un Arbol una Rueda de Navajas que tocan las hojas del Arbol, una M. 
coronada”.

Identificació: núm. 61
Armes: de Molina
Situació actual: Arxiu particular de Son Antich
Cronologia: 1883
Material: Pintat damunt paper
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en quatre quarters i timbrat per un elm col·locat 
de front i amb diversos plomalls de colors. En el primer quarter, de roig, 
un arbre del seu color, una M coronada i part d’una roda dentada. A 
l’altre quarter, un lleó. En el tercer, un arbre fora branques ni fulles. I en 
el darrer, l’hàbit dels cavallers de Calatrava amb corona. Envolta l’escut 
un conjunt de llambrequins policromats. 
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Identificació: núm. 62
Armes: Molinas
Situació actual: Can Maví. Entrada
Cronologia: 1850 aprox.
Material: Fang cuit
Autor: Desconegut
Descripció: Escut quadrilong apuntat que conté, sense més ornaments, 
les armes de Molinas que són: de [roig], un puig [d’or] flordelisat, acom-
panyat de dues rodes dentades [del segon esmalt]. 
Observacions: La noble família Molinas és procedent de la vila de Santa 
Margalida. Després s’establiren a Palma i a partir de 1820 a Sencelles. 
El canonge de la Seu, Don Pere Josep Molinas i Torrens, va ser el primer 
d’aquesta casa a arribar-hi. Uns anys abans, havia contret matrimoni Don 
Pere Molinas i Buñola, doctor en ambdós Drets, amb Dona Magdalena 
Amengual i Amengual, pubilla de Son Sabater de Sencelles. Així, els 
Molinas passaren a ser els propietaris d’un amplíssim patrimoni urbà i 
rústic. Les cases que tenien dins el poble eren la pairal de Son Sabater 
(actual cafè de Can París), Can Maví (que és on trobem aquest escut), 
Can Molinas a la placeta de Son Morey, Can Garrover i Can Calent. Era 
habitual fer col·locar a totes les seves propietats el seu escut d’armes.   
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Identificació: núm. 63
Armes: Molinas i Amengual, Amengual i Ramis
Situació actual: Can Ramis (antic Can Molinas). Entrada del celler
Cronologia: 1870
Material: Pedra de Binissalem
Autor: Desconegut
Descripció: Escut quadrilong francès, quarterat en creu. En el primer 
quarter les armes de Molinas: de [roig], un puig [d’or] flordelisat, acom-
panyat de dues rodes dentades [del segon esmalt]. En el segon, Amen-
gual: en camp [d’atzur] un braç [d’or] que sosté una espasa [del mateix 
metall]. En el tercer o primer inferior, altra vegada les d’Amengual. I en 
el quart, les de Ramis: [d’or] un braç vestit [d’atzur] movent del flanc 
sinistre sostenint un brot d’olivera [del seu color]. 
Observacions: Aquesta casa on trobem el present escut, avui coneguda 
per Can Ramis, al llarg de la història ha tingut diverses denominacions. 
Quan s’hi establiren els Molinas era una de les propietats dels Amengual 
de Son Sabater. Amb l’arribada del canonge Pere Josep Molinas i Torrens 
i la seva família, primerament fou coneguda per Cas Canonge i després 
per Can Molinas. Els familiars que l’acompanyaren foren el seu nebot 
Pere Josep Molinas i Buñola, l’esposa d’aquest, Magdalena Amengual 
i Amengual de Son Sabater, i els seus cinc fills, quatre mascles i una 
dona. El primogènit, Joan Molinas Amengual, és un dels personatges de 
la història eclesiàstica de Sencelles. Fou ordenat de prevere i ocupà els 
càrrecs d’ecònom i rector de la parròquia. Fou el director espiritual de la 
Beata Francinaina i juntament amb ella, cofundador del Convent de la 
Caritat. El segon fill de la casa, Pere Molinas Amengual es casà amb la 
seva cosina Francisca Amengual Ramis l’any 1833 i ells són els titulars 
d’aquest escut.  
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Identificació: núm. 64
Armes: Molinas
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Creu processional. 
Cronologia: 1894
Material: Plata repujada
Autor: Gaspar Fuster
Descripció: Escut quadrilong apuntat, adornat amb alguns llambrequins 
i que conté les armes de Molinas, que són: de [roig], un puig [d’or] flor-
delisat, acompanyat de dues rodes dentades [del segon esmalt].
Observacions: Es tracta d’un escut que marca una nova donació a 
l’església parroquial de Sencelles per part del seu benefactor, el bene-
ficiat de la Seu, mossèn Bartomeu Molinas Amengual. El trobem situat 
en el nus de plata que ajunta l’asta de fusta de caoba amb la creu. “24-
Mayo-1894. Festividad del Corpus, Dn. Bartolomé Molinas, bendijo una 
cruz procesional de plata obra del platero Dn. Gaspar Fuster, costeada 
por dicho Sr. Molinas para uso de la Parroquia y como recuerdo de su 
hermano Antonio, Pbro.”

Identificació: núm. 65
Armes: Molinas
Situació actual: Església parroquial. Reliquiari de la Passió de Nostre 
Senyor Jesucrist
Cronologia: 1899
Material: Fusta
Autor: Desconegut
Descripció: Escut quadrilong apuntat que conté, sense més ornaments, 
les armes de Molinas, que són: de [roig], un puig [d’or] flordelisat, acom-
panyat de dues rodes dentades [del segon esmalt]. 
Observacions: En un reliquiari que donà a la parròquia de Sencelles 
el benefactor Bartomeu Molinas Amengual, beneficiat de la Seu de 
Mallorca, de fusta policromada d’or i en forma de florera, trobem a la 
base aquest escut de la seva família. Hem pogut localitzar la crònica del 
primer cop que fou exposat a la veneració pública: “25-Febrero-1899. 
Primer viernes de Cuaresma, se expone por primera vez en la iglesia pa-
rroquial de esta villa las reliquias de N.S. Jesucristo que Don Bartolomé 
Malinas, Pbro. posee. Lo cual se repetirá cada viernes en la capilla de 
Santa Águeda y sobre un altar construido a propósito”.
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Identificació: núm. 66
Armes: Molinas
Situació actual: Creu de s’Era d’en Pelat
Cronologia: 1900
Material: Pedra de Santanyí
Autor: Miquel Rotger
Descripció: Escut quadrilong apuntat que conté, sense més ornaments 
que uns simples llambrequins, les armes de Molinas. Són: de [roig], un 
puig [d’or] flordelisat, acompanyat de dues rodes dentades [del segon 
esmalt].
Observacions: A la part frontal del nus octogonal que uneix el fust amb 
la creu de terme de s’Era d’en Pelat, trobem aquest escut de la família 
Molinas. Aquesta creu fou manada construir en un terreny de la seva 
propietat, per Don Sebastià Molinas Amengual, fill il·lustre de Sencelles, 
l’any 1900. Dia 22 de gener de 1910, a causa d’una fortíssima ventada, 
fou derruïda la part superior de la creu. El nus o capitell on trobem l’escut 
no es va rompre. A causa d’això, el mateix escultor va haver de fer una 
creu nova. 

Identificació: núm. 67
Armes: Molinas
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Creu dels Molinas 
Cronologia: 1907
Material: Plata cisellada 
Autor: Desconegut
Descripció: Escut quadrilong apuntat que conté, sense més ornaments, 
les armes de Molinas, que són: de [roig], un puig [d’or] flordelisat, acom-
panyat de dues rodes dentades [del segon esmalt].
Observacions: Trobem aquest escut a la part posterior del capitell supe-
rior d’aquesta peça que, novament, va donar a la parròquia de Sencelles 
el seu benefactor, mossèn Bartomeu Molinas i Amengual, beneficiat de 
la Seu.  
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Identificació: núm. 68
Armes: Molinas
Situació actual: Cementeri de Sencelles. Portal del panteó família Mo-
linas
Cronologia: 1910
Material: Pedra de Santanyí
Autor: Miquel Rotger
Descripció: Escut quadrilong apuntat i adornat amb fulles d’acant que 
conté les armes de Molinas, que són: de [roig], un puig [d’or] flordelisat, 
acompanyat de dues rodes dentades [del segon esmalt].
Observacions: L’any 1907 fou beneïda la que avui considerem la 
parcel·la principal del cementeri de Sencelles i després s’inicià un procés 
d’edificació del conjunt de sepultures que rodegen aquest espai i la cape-
lla principal. Així, la família s’hi feu construir el seu particular panteó. 
Encomanaren el projecte a l’escultor Miquel Rotger, que ja havia com-
plit altres treballs per als Molinas. Aquest contemplava la col·locació de 
l’escut d’armes coronant el portal d’entrada.  

Identificació: núm. 69
Armes: Molinas
Situació actual: Cementeri de Sencelles. Panteó família Molinas. Creu 
de l’altar
Cronologia: 1910 aprox.
Material: Fusta
Autor: Desconegut
Descripció: Creu amb la figura del Crist tallada en fusta. Als extrems 
de cada una de les parts del creuer hi podem veure distribuïts: el puig a 
la part baixa, la flor de lis a la superior i les dues rodes dentades, armes 
pròpies de la família Molinas, en ambdós laterals.
Observacions: Aquesta creu ocupa el nínxol central del retaulet neo-
gòtic que presideix aquest panteó.  
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Identificació: núms. 70 i 71 
Armes: Moyà
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Rotlle de campanes
Cronologia: s. XV-XVI
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: Dos escuts en forma quadrilonga ogival, sense cap classe de 
decoració externa i que mostren per igual les armes de Moyà: d’argent, 
cinc faixes onades de blau, ressaltades d’una banda d’or carregada de tres 
molls de roig. 
Observacions: Ja hem vist com era habitual en els segles XV i XVI 
trobar l’heràldica gentilícia dels Moyà a l’església parroquial demostrant 
així que n’eren uns dels principals benefactors. D’aquesta època és el 
rotlle de campanes que està situat al cor i que tradicionalment s’activa 
per les festes de Nadal i de Pasqua per anunciar el momentum Gloria. La 
barra davantera que sosté l’aparell mostra la policromia d’aquests dos 
escuts, molt erosionats i quasi invisibles.  

Identificació: núms. 72 i 73
Armes: Moyà
Situació actual: Col·lecció particular
Cronologia: s. XV-XVI
Material: Marès
Autor: Desconegut
Descripció: Dos escuts en forma quadrilonga ogival, sense cap clas-
se de decoració externa i que mostren, per igual, les armes de Moyà: 
[d’argent], cinc faixes onades de [blau], ressaltades d’una banda [d’or] 
carregada de tres molls de [roig]. 
Observacions: Coneixíem alguns indicis que la família Moyà tenia la 
casa pairal de Sencelles en el carrer Major, concretament a la illeta de 
Son Morey i la Rectoria. L’any 2001 això quedà confirmat amb la troba-
lla d’una pedra esculpida amb dos escuts d’aquest mateix llinatge. Amb-
dós, que estaven enterrats dins el sòl de la casa, mostraven encara restes 
de pigments en blau i vermell de la seva antiga policromia.
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Identificació: núm. 74
Armes: Raió de Laiar
Situació actual: Col·lecció Jordi Llabrés i Sans
Cronologia: 1594
Material: Pedra de Santanyí
Autor: Desconegut
Descripció: Escut ovalat que conté en camp de [gules] una rella de llau-
rar de [plata], com a armes de la família Raió de Laiar. Envoltant la rella, 
la data de l’escut 1594, una mena de cordó esculpit en la mateixa pedra i 
gran profusió de llambrequins, llaços, decoració vegetal i apergaminada, 
capets d’àngels i altres formes.
Observacions: Aquest escut originalment estava situat a la posada de 
Can Raió, a Sencelles. Avui dia carrer Sor Francinaina Cirer 48, fins que 
fou retirat i substituït per l’actual de Campaner (veg. fitxa núm. 34). Al-
guns entesos han catalogat aquest escut d’estil renaixentista italià, com 
una de les peces heràldiques del terme de Sencelles més importants per 
la seva antiguitat i les seves formes.

Identificació: núm. 75
Armes: Raió de Laiar
Situació actual: Possessió de Can Raió de Laiar. Clastra
Cronologia: s. XVII
Material: Marès
Autor: Desconegut
Descripció: Escut quadrilong ogival situat damunt una forma apergami-
nada que conté la rella pròpia de les armes de Raió de Laiar. 
Observacions: Trobem situat aquest escut en la dovella central de l’arc 
del portal que comunica la casa principal de la possessió de Can Raió de 
Laiar amb la clastra. 
El portal forà d’aquesta clastra i que dona accés al camí públic que passa 
per davant, estava presidit per un gran escut dels Raió i del qual encara en 
resta la senya del lloc exacte que ocupava. Quan a finals del segle XIX la 
possessió passà dels Raió a mans de Don Martí Mayol, aquest feu retirar 
l’escut dels antics propietaris i, segons la tradició, el va vendre. Desco-
neixem la sort que va tenir aquesta peça de la nostra heràldica local. 
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Identificació: núm. 76
Armes: Raió de Laiar
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Urna del Monument
Cronologia: 1855
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: Escut quadrilong d’estil anglès que conté, en camp de [gu-
les], dues relles de [plata] superposades. 
Observacions: Als laterals d’aquest escut hi ha unes filactèries que ens 
aporten el nom del titular d’aquestes armes que fou qui va costejar l’urna 
que s’empra per fer el Monument Eucarístic del Dijous Sant, el doctor 
en Teologia mossèn Jaume Raió de Leiar. “Dr. Jayme Reyó Presbro. Año 
1855”. 

Identificació: núm. 77
Armes: Raió de Laiar 
Situació actual: Cementeri de Sencelles. Sepultura de Francisca Raió
Cronologia: 1880
Material: Marbre
Autor: Desconegut
Descripció: Escut quadrilong ogival timbrat amb elm amb plomes i 
col·locat de perfil, que conté la rella com a armes dels Raió de Laiar.
Observacions: Aquesta làpida que porta la inscripció següent: “Sepul-
tura de Dª Francisca Reyó de Mayol. Falleció en 16 de febrero de 1880. 
A.E.R.I.P.A.”, forma part d’una de les tombes més antigues que avui en 
dia es conserven en el cementeri de Sencelles i ens parla dels darrers dies 
o de l’extinció d’una de les nissagues més importants del nostre munici-
pi. Els Rayó, propietaris de la possessió més important de Laiar des del 
segle XVI i a la qual li va donar nom. 
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Identificació: núm. 78
Armes: Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Volta de la capella de 
la Mare de Déu del Carme
Cronologia: 1700
Material: Pedra
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en pal, que en la partió de l’esquerra, mostra les 
armes de Ramis de Ayreflor i en la de la dreta, les de Ferrer de Sant Jordi. 
Les primeres, segons Josep Ramis de Ayreflor i Sureda són: [d’or] un 
braç vestit [d’atzur] movent del flanc sinistre sostenint un brot d’olivera 
[del seu color], a la punta dues faixes [d’atzur]. Les segones són, segons 
el mateix autor: [d’or], sis faixes de [gules], posades dues, dues i dues. 
En aquest escut s’hi ha afegit una ferradura [d’or] com a símbol parlant 
de Ferrer. Timbra l’escut un elm amb plomalls col·locat de perfil.
Observacions: Aquest escut fa referència a la concessió del patronat de 
l’antiga capella de Sant Miquel, avui dedicada a la Mare de Déu del Car-
me de l’església parroquial de Sencelles, al Sr. Miquel Ramis de Ayreflor 
i Ferrer de Sant Jordi, de Alba i Gacias de Palau, a qui van donar la facul-
tat de poder-hi exhibir les seves armes.
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Identificació: núm. 79
Armes: Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Actualment, al retaule 
de la Mare de Déu del Carme
Cronologia: 1700 aprox.
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en pal, que en la partió de l’esquerra mostra les 
armes de Ramis de Ayreflor i en la de la dreta, les de Ferrer de Sant Jordi. 
Les primeres, segons Josep Ramis de Ayreflor i Sureda són: d’or un braç 
vestit d’atzur movent del flanc sinistre sostenint un brot d’olivera del seu 
color, a la punta dues faixes d’atzur. Les segones són, segons el mateix 
autor: d’or, sis faixes de gules, posades dues, dues i dues. En aquest escut 
s’hi ha afegit una ferradura d’or com a símbol parlant de Ferrer.   
Observacions: Aquest escut fa referència a la concessió del patronat de 
l’antiga capella de Sant Miquel, de l’església parroquial de Sencelles, 
al Sr. Miquel Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi, de Alba i Gacias 
de Palau, a qui van donar la facultat de poder-hi exhibir les seves armes 
i de construir-hi un retaule amb els sants de la seva devoció. Després, a 
principis del segle XX, la capella va canviar la seva titularitat primitiva 
per la Mare de Déu del Carme. En desconeixem la raó, però els Ramis 
d’Ayreflor seguiren conservant-ne el patronat.
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Identificació: núm. 80
Armes: Ramis d’Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi
Situació actual: Possessió d’Aireflor Vell. Portal forà que dona accés a 
la clastra
Cronologia: 1700-1715
Material: Pedra
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en pal, que en la partió de l’esquerra mostra 
les armes de Ramis de Ayreflor i en la de la dreta, les de Ferrer de Sant 
Jordi. Les primeres són: en camp [d’or] un brot d’olivera [del seu color], 
a la punta dues faixes [d’atzur]. Les segones són, dues faixes de [gules] 
i la ferradura [d’or] com a símbol parlant de Ferrer. Tot, encartutxat amb 
llambrequins, llaços, fulles d’acant i flors, i timbrat amb casc o elm amb 
plomalls.  
Observacions: Cap a final del segle XVII i principis del segle XVIII, la 
família Ramis de Ayreflor va promoure una importantíssima reforma a 
les cases de la possessió d’Aireflor que les va deixar, més o menys, en la 
forma que les coneixem avui dia. Dins aquell programa, el propietari Mi-
quel Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi, de Alba i Gacias de Palau 
feu col·locar aquest escut a uns dels llocs més visibles, el portal forà que 
dona accés a la clastra.
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Identificació: núms. 81 i 82 
Armes: Ramis de Ayreflor i de Gàlvez-Valderrama
Situació actual: Possessió d’Aireflor Vell. Portell 
Cronologia: 1900 aprox.
Material: Pedra de Santanyí
Autor: Desconegut.
Descripció: Dos escuts quadrilongs, un a cada columna del portell. El 
primer amb les armes de Ramis de Ayreflor que segons Josep Ramis de 
Ayreflor i Sureda són: [d’or] un braç vestit [d’atzur] movent del flanc 
sinistre sostenint un brot d’olivera [del seu color], a la punta dues faixes 
[d’atzur]. A l’altre les de Gàlvez-Valderrama, que són: en escut partit, 
primerament en camp de [plata], un arbre de [sinople] amb dos llops 
superposats damunt el tronc. 
Observacions: L’any 1857 l’Il·lustríssim Senyor Josep Francesc Ramis 
de Ayreflor i de Alemany, Marcel i Noguera de Superna, va contreure 
matrimoni a Cuba amb Maria Regina Gàlvez-Valderrama i Sànchez, Fer-
nàndez de Córdoba i Morales. Pertanyia a una il·lustre família hispano-
cubana (no oblidem que llavors l’illa de Cuba era una colònia espan-
yola). Aleshores, la possessió d’Aireflor, arran de les derogació de les 
lleis vinculants, ja s’havia dividit en dues parts importants, Aireflor Vell 
i Aireflor Nou. Aquests foren propietaris de la primera. Creiem que el fill 
primogènit, Don Josep Francesc, fou qui va col·locar els escuts d’armes 
dels seus llinatges al portell d’Aireflor Vell.

Identificació: núm. 83
Armes: Ramis d’Ayreflor
Situació actual: Església parroquial de Biniali. Capella del Sagrat Cor 
de Jesús
Cronologia: 1916
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: D’or un braç vestit d’atzur movent del flanc sinistre sosten-
int un brot d’olivera del seu color, a la punta dues faixes d’atzur.
Observacions: L’any 1916 els senyors d’Aireflor que, per la proximitat 
del lloc solien acudir a missa a l’església de Sant Cristòfol de Biniali, 
van voler demostrar el seu afecte al llogaret dedicant una nova capella al 
Sagrat Cor de Jesús, la primera de la part de l’Epístola (dreta). Hi feren 
bastir el retaule neobarroc que està coronat amb aquest escut.
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Identificació: núm. 84
Armes: Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi
Situació actual: Església parroquial de Sencelles. Capella de la Mare de 
Déu del Carme. Sepultura de la família Ramis de Ayreflor
Cronologia: 1950
Material: Pedra de Santanyí
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en pal que en la partió de l’esquerra mostra les 
armes de Ramis de Ayreflor i en la de la dreta, les de Ferrer de Sant Jordi. 
Les primeres són: en camp [d’or] un brot d’olivera [del seu color], a la 
punta dues faixes [d’atzur]. Les segones són: dues faixes de [gules] i la 
ferradura [d’or] com a símbol parlant de Ferrer. Tot, encartutxat amb 
llambrequins, llaços, fulles d’acant i flors, i timbrat amb casc o elm amb 
plomalls.  
Observacions: Aquest escut és una rèplica exacta del que presideix el 
portal forà de la possessió d’Aireflor Vell, col·locat entorn de 1700-1715 
per Miquel Ramis de Ayreflor i Ferrer de Sant Jordi, de Alba i Gacias de 
Palau. 
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Identificació: núm. 85
Armes: Ribas de Pina
Situació actual: Església parroquial de Biniali. Retaule de Sant Francesc
Cronologia: s.XVIII
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: Dins un escut cordiforme adornat amb llambrequins i tim-
brat per un elm amb plomalls, les armes de Ribas de Pina, que són: de 
blau tres pujols d’or, sumat el del centre amb una estrella del mateix 
metall, tallat de roig, tres faixes onades del segon metall.
Observacions: La família Ribas de Pina, originària del llogaret de 
Pina, ha tingut molta vinculació històrica amb Biniali per la proximitat 
d’aquest lloc amb una de les seves propietats més importants, la posses-
sió de La Torre de Santa Eugènia. El retaule, que està coronat amb aquest 
escut, procedeix de l’església de Pina. Sembla que primerament va estar 
dedicat a Sant Vicenç Ferrer, llavors va canviar la titularitat per la Purís-
sima i, quan mossèn Gabriel Mariano Ribas de Pina i Gallard del Canyar 
va emprendre la gran reforma d’aquell temple, va traslladar-lo a Biniali, 
dedicant-lo a Sant Francesc d’Assís. 
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Identificació: núm. 86
Armes: Ribas de Pina i Conrado
Situació actual: Església parroquial de Biniali. Capella de Sant Fran-
cesc. Urna de Sant Faustí
Cronologia: 1910
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: Escut triangular curvilini, adornat amb uns llambrequins 
simples, timbrat amb un bonet de sacerdot i partit en pal. En el primer 
quarter, les armes de Ribas de Pina: de blau tres pujols d’or, sumat el del 
centre amb una estrella del mateix metall, tallat de roig, tres faixes ona-
des del segon metall. I en el segon, les de Conrado: de blau, una àguila 
d’argent coronada del mateix metall, tallat front i punt d’argent, costats 
de blau amb una estrella d’or.
Observacions: Miquel Ribas de Pina i Gallard del Canyar es va casar 
amb Dona Maria Antònia Conrado de la Casa del Marquès de la Fontsan-
ta. Un dels seus fills, mossèn Gabriel Ribas de Pina, l’any 1910 feu cons-
truir una urna de fusta daurada per contenir les relíquies de Sant Faustí 
màrtir, que el seu oncle patern, mossèn Gabriel Marià, obtingué a Roma 
l’any 1843, i la col·locà a l’oratori particular de Sa Torre de Santa Eu-
gènia. Després, l’any 1943, Dona Celestina Ribas de Pina i Sureda, de 
López-Pinto, senyora de Sa Torre de Santa Eugènia, va entregar l’urna 
reliquiari a l’església de Biniali perquè rebés culte públic.



208 

Identificació: núm. 87
Armes: Ribas de Pina i Conrado
Situació actual: Biniali. Monument de la Puríssima Concepció
Cronologia: 1918
Material: Pedra de Santanyí
Autor: Desconegut
Descripció: Escut triangular curvilini, adornat amb uns llambrequins 
simples, timbrat amb un bonet de sacerdot i partit en pal. En el primer 
quarter, les armes de Ribes de Pina: de [blau] tres pujols [d’or], sumat 
el del centre amb una estrella [del mateix metall], tallat de [roig], tres 
faixes onades [del segon metall]. I en el segon, les de Conrado: de [blau], 
una àguila [d’argent] coronada [del mateix metall], tallat front i punt 
[d’argent], costats de [blau] amb una estrella [d’or]. 
Observacions: L’any 1855 es beneí a Biniali el monument dedicat a la 
Puríssima i que encara presideix la plaça principal del llogaret. Fou cos-
tejat pel seu devot mossèn Gabriel Marià Ribas de Pina i Gallard del 
Canyar. L’any 1918 el seu nebot, mossèn Gabriel Ribas de Pina i Con-
rado, el va reformar substancialment, canviant l’obelisc i la figura de la 
Immaculada, afegint en el sòcol tres làpides historiades i, a la part fron-
tal, el seu escut personal.  
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Identificació: núm. 88
Armes: de Santjoan
Situació actual: Sonarossa. Portal forà de la possessió de Son Sant Joan
Cronologia: s. XVI-XVII
Material: Marès de Santanyí
Autor: Desconegut
Descripció: Escut ovalat que conté les armes del noble llinatge Santjoan: 
tres faixes [negres] en camp [d’or]. 
Observacions: Trobem situat aquest escut coronant l’impressionant 
arc rodó adovellat del portal principal de Son Sant Joan de Sonarossa. 
Aquesta possessió es va mantenir en mans dels de Sant Joan fins a finals 
del segle XVII. Llavors passà a Don Berenguer de Oms i la seva família, 
i dins la segona meitat del segle XVIII n’era propietària Dona Margalida 
Sureda-Valero i de Togores, esposa del segon marquès de la Romana. 
Fins al segle XIX se succeïren en la propietat Don Pere Caro i Sureda-
Valero, tercer marquès de la Romana, baró de Moxente i Novelda, senyor 
del castell feudal de la Mola, Gran d’Espanya, i Don Pere Caro, Salas, 
Sureda-Valero, Boxadors, Togores, Maza de Lizana, Cornel, Centelles, 
Cardona, Luna, Aragon, Carrillo de Albornoz, Fuster de Salas, Andreu, 
Nuñiz de San Juan i Ferrandell, quart marquès de la Romana (qui,, a més 
signava amb tots aquests altres títols: baró de Moxente i Novelda, senyor 
del castell de la Mola, de la Casa i Estats de Maza i de les cavalleries de 
Lloró, Son Sant Joan i Canarrossa... Gran d’Espanya de primera classe, 
gentil home de la Camara de S.M., gran creu de la Reial i Distingida 
Orde de Carles III, maestrant de la Reial Cavalleria de València. Espòs 
de Dona Tomasa Àlvarez de Toledo y Palafox, duquessa de Montalto, 
de la Casa dels marquesos de Villafranca i ducs de Medinasidonia i Fer-
nandina). 
Tot i la noblesa, llinatges, títols i distincions d’aquests propietaris, es va 
mantenir sempre l’escut d’armes original de la possessió fins als nostres 
dies.     
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Identificació: núm. 89
Armes: de Santjoan
Situació actual: Sonarrossa. Capella de Son Sant Joan
Cronologia: s. XVI-XVII
Material: Marès de Santanyí
Autor: Desconegut
Descripció: Oval situat a la clau de volta de la capella de la possessió de 
Son Sant Joan de Sonarrossa i que conté les armes del llinatge de San-
tjoan: tres faixes [negres] en camp [d’or]. 
Observacions: Adossada a les cases d’aquesta possessió hi ha una edi-
ficació que fou la capella pública del lloc de Sonarrossa, aixecada per la 
família de Santjoan i que tenim documentada l’any 1586, amb la presèn-
cia d’un retaule dedicat a Sant Cristòfol i un altre al Calvari. Errònia-
ment, abans es deia que aquesta era la primera església dels termes que 
un temps formaven el districte musulmà de Qanarussa. Del que resta de 
l’arquitectura d’aquell edifici dedicat al culte, el frontis amb la portalada 
i la volta interior, són uns dels pocs elements gòtics que encara conser-
vem en el terme de Sencelles. El portal, que és el més visible i el que més 
crida l’atenció, està embotit dins un gran arc ogival, amb timpà avene-
rat, és a dir, amb fons en forma de copinya, que apareix trencat per una 
obertura o finestró; en l’entaulament hi sobresurt una peanya que, altre 
temps, degué tenir una imatge, possiblement de Sant Cristòfol, titular 
de la capella. El portal, seguint la descripció que en fa Gaspar Valero, 
compta amb tres arquivoltes en forma de bocell, de secció circular, i amb 
petites mostres de decoració escultòrica amb carasses i motius florals als 
capitells, en la intersecció amb la línia d’imposta; en la base dels bran-
cals, que continuen les arquivoltes, apareixen petites peanyes de secció 
poligonal, gòtiques. El portal original apareix cegat amb un parament de 
marès, on s’obre un portalet escarser que serveix d’entrada a l’interior, 
que avui dia es destina a espai de magatzem.   
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Identificació: núm. 90
Armes: Sureda
Situació actual: Museu parroquial de Sencelles
Cronologia: 1707
Material: Pedra de Santanyí
Autor: Desconegut
Descripció: A sobre d’un suport de forma apergaminada, les armes de 
Sureda, que són un camp [d’or] un arbre surer [del seu color].
Observacions: Aquest escut fa joc amb un altre que identifiquem amb 
les armes de la vila de Sencelles (veg. fitxa núm. 06). Ambdós foren 
col·locats en el segle XVIII en el timpà del Portal dels Homes quan 
aquest fou reformat. Aquí els va veure Jeroni de Berard l’any 1789: “Se 
ve un portalito de dos columnes corintias sobre pedestales y el friso muy 
obrado de relieves, follajes y serafines. Su remate de arco gótico apun-
tado y en su espacio sobre el cornijón dos tarjetones sueltos de relieve 
antiguo, uno con las armes de la villa y otro con un árbol”. Hi van ro-
mandre fins fa uns deu anys, que foren retirats per tal de salvaguardar-los 
d’un accelerat procés de desintegració. 
Ja hem vist abans que la vinculació de la noble família Sureda amb Sence-
lles és antiga. Llavors, en el segle XVII, es reprenen les relacions. L’any 
1665 Dona Magdalena Sureda, vídua de Zanglada comprà la possessió 
de s’Arissal, de 400 quarterades, a Gabriel Serra de s’Arissal. Llavors la 
propietat passà al seu germà Don Joan Miquel Sureda (1706), cavaller de 
l’orde d’Alcàntara i gentil home de l’arxiduc Carles d’Àustria i d’aquest 
al seu fill Don Joan Sureda i de Villalonga, de Santacília i Despuig, que 
fou distingit amb el títol nobiliari de marquès de Vivot.
Entorn d’aquest escut podem afegir que l’any 1699, quan s’hagueren 
d’iniciar les obres de construcció de l’actual església parroquial, s’envestí 
amb una primera aportació pecuniària que feu l’Il·lustríssim Don Ramon 
Sureda-Vivot i de Santacília, bisbe d’Oropí, oncle del primer marquès 
de Vivot. 
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Identificació: núm. 91 
Armes: de Togores i Salas, Gual d’Esmur i de Berga
Situació actual: Casa Major de Jornets
Cronologia: 1791 aprox.
Material: Pintat a l’oli en el retrat del canonge Joan de Togores
Autor: Desconegut
Descripció: Escut partit en creu. En el primer quarter, les armes de To-
gores: un griu rampant de plata en camp de gules i coronat d’or. En el 
segon, Salas: d’argent una creu llisa de roig, partit de blau dues bandes 
d’or. En la punta, les ones de la mar. En el tercer, Gual: des del cap d’or 
davallen unes ones blaves en camp de plata. I en el quart, de Berga: 
cinc mitges llunes d’or en camp blau. Tot timbrat amb capel de canonge: 
negre amb cordons negres i tres borles del mateix color a cada costat en 
dos ordres.  
Observacions: Trobem aquest escut en el retrat de mossèn Joan de Togo-
res. Joaquim Maria Bover i de Rosselló ens diu que fou prevere, doctor 
en Teologia i canonge sagristà de la Seu de Mallorca: “Nació en Palma 
de los señores Don Miguel Juan de Togores y Gual, y Doña Margarita de 
Salas y Berga, condes de Ayamans. Aprovechó en los estudios y llegó a 
poseer una multitud de idiomas... Murió en 2 de octubre de 1791”. 
Era fill del sisè comte dAiamans i germà del setè, Don Jaume Ballester 
de Togores. Escut amb iguals armes, encara que timbrades amb la corona 
comtal i abillat de trofeus, feu col·locar aquest darrer en el frontis del 
Palau d’Aiamans a Ciutat de Mallorca, quan n’enllestí la gran reforma 
barroca (ca la Gran Cristiana. Museu de Mallorca). Aquest, a més, es 
complementa amb les armes dels fideïcomisos dels comtes: Ballester, 
Fuster, Santmartí, Moix i Térmens. 
No hem pogut obviar aquest escut en el nostre catàleg per la vinculació 
històrica dels comtes d’Aiamans amb el terme de Sencelles. Poc després 
de la Conquesta de Mallorca, dia 10 de febrer de 1232 la comtessa i ves-
comtessa de Bearn fa concessió a Don Arnau de Togores de les Alqueries 
de Lloseta, Aiamans i Biniali, que el mateix Rei en Jaume I honorificà 
amb el títol de cavalleries. Així, un bocí del nostre terme, concretament 
el llogaret de Biniali i altres porcions, quedaran sota la jurisdicció senyo-
rial, civil i criminal, alta i baixa, mer i mixt imperi dels Togores. L’any 
1634 el rei Felip IV feu concessió del títol comtal d’Aiamans a Don 
Miquel Lluís de Togores i Salas, per a ell i els seus successors, confir-
mant i ratificant el títol de baró de Lloseta que de temps enrere feien 
servir els Togores. Així, els successors del primer comte s’intitularan 
comte d’Aiamans, baró de Lloseta, senyor de Biniali, Biniferrí i Castell 
d’Amós.  
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Identificació: núm. 92
Armes: Verd i Torelló, Falcó i Velasco???
Situació actual: Frontal de l’altar major de l’església parroquial de Sencelles
Cronologia: 
Material: Marbre blanc
Autor: Desconegut
Descripció: Escut encartutxat i partit en creu. En el primer quarter hi 
veiem les armes de Verd: d’[or] un avet [verd]. Torelló: d’[or] un brau 
[negre] passant. Falcó: d’[or] la torre d’un castell de [gules], a sobre 
d’ones de [plata] i [atzur]. Velasco???: un ramell florit.
Observacions: Aquest escut heràldic correspon al Doctor en Teologia 
mossèn Bartomeu Verd i Falcó (Eivissa 1728 — Palma 1804), rector de 
Sencelles entre 1767 i 1780. Durant el seu rectorat costejà aquest altar 
major de l’església, que al revers mostra una llosa escrita en llatí i que 
ens recorda la seva dedicació: “Dr. Dn. Bartholomeus Verd et Falco Rr. 
die 29 Iunii anni 1777 dicavit”. Jeroni de Berard descriu aquesta peça: 
“La mesa es de jaspe pardo con escudo de alabastro, relevadas las ar-
mas del reverendo cura don Bartolomé Verd, natural de esta villa, que 
lo costeó juntamente con las gradas y porción del antepecho, que todo 
es de lo mismo, e igualmente costeó el altar que dejó aún sin dorar. El 
escudo es partido y lleva primeramente un árbol, después un toro, una 
torre y un rosal”.
Aquestes mateixes armes es repeteixen a l’esplèndid faristol d’altar de 
factura rococó, tot fabricat en argent repujat i fusta, que es conserva a 
l’església parroquial dels Dolors de Manacor i que fou una donació del 
mateix rector a la parròquia on fou destinat un cop va haver deixat la de 
Sencelles. Curiosament, en aquesta darrera peça s’altera l’ordre de les 
armes i resulta més coherent: Verd i Falcó, Torelló i Velasco.
Berard assenyala que el rector Verd era natural de Sencelles, però no és 
exactament així. El seu pare, Gabriel Verd i Torelló (1690-1768) era un 
destacat jurista i partidari abnegat de Felip V durant la guerra de Succes-
sió, pertanyia a una rica família de comerciants de Binissalem i a una al-
tra de la mà major de Sineu. La seva esposa, i mare de mossèn Bartomeu, 
fou Catalina Falcó i Velasco. Havien contret matrimoni a Eivissa dia 2 
de setembre de 1727 i en aquesta illa va néixer mossèn Bartomeu. Fou 
catedràtic de filosofia lul·liana i com a tal, professor de qui després seria 
bisbe de Mallorca, monsenyor Bernat Nadal i Crespí. Home il·lustrat, 
seguint el rastre del seu pare, fou membre de la Reial Societat Econòmica 
d’Amics del País. Morí a Palma dia 23 de novembre de 1804 i el seu cos 
rebé sepultura a l’església del monestir de les Caputxines. 
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Identificació: núm. 93
Armes: Zaforteza 
Situació actual: Can Maroto de Cascanar
Cronologia: s. XIX
Material: Fusta policromada
Autor: Desconegut
Descripció: Oval adornat amb llambrequins, que conté les armes de Za-
forteza: 5 flors de lis, en camp de gules. Tot timbrat amb corona de comte. 
Observacions: El llinatge Zaforteza està relacionat amb el Comtat de 
Santa Maria de Formiguera. El primer comte que obtingué aquest títol, 
l’any 1623 per Reial decret de Felip IV, fou Don Pere Ramon Zaforteza 
i de Villalonga, de Sala i Desclapés, senyor de les antigues baronies i 
cavalleries de Hero, Santa Margalida, Alcudiola, Maria, Puigblanc, Cas-
tellet i Tanca. El succeí el seu fill Ramon Zaforteza i de Pax-Fuster, de 
Villalonga i Net, segon comte de Santa Maria de Formiguera, denominat 
el comte mal. Després, els comtes van adquirir propietats a Sencelles, 
entre elles una posada al carrer d’Es Cap d’Avall, coneguda amb el nom 
de s’Hostalet. El vuitè comte, Don Joan Antoni Ferrer de Sant Jordi i de 
Vives, Zaforteza i Morro, fou un gran benefactor de la Beata Francinaina 
i de la fundació del Convent de la Caritat. 
Aquest escut procedeix de la possessió de Galatzó, al terme municipal 
de Calvià. Encara que històricament no estigui relacionat amb Sencelles, 
sinó que hi ha arribat per via hereditària a la família Maroto-Cotoner, 
l’hem volgut incloure en aquest catàleg com a testimoni de la relació del 
comtat de Santa Maria de Formiguera amb la nostra vila.
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Epíleg. Nota d’agraïment i bibliogràfica

 L’autor, que al principi ja ha advertit que aquest treball no tenia preten-
sions de ser un veritable i científic tractat d’heràldica, vol deixar manifest 
el seu agraïment a totes les persones que li han facilitat el treball de recerca 
i li han obert les portes de casa seva i les dels seus arxius:

 Família Morell-Molinas i amb un record molt especial envers Don Pedro 
Morell i Molinas (al Cel sia).

 Família Maroto-Cotoner i més concretament a la senyora Carmen Coto-
ner i de las Casas, vda. de Maroto, i als seus fills Ramon, Maria i Mercedes 
Maroto i Cotoner.

 Família Ramis de Ayreflor i més concretament Maria José Massot i Ra-
mis de Ayreflor, Maria Lluisa Ramis de Ayreflor i Truyols, Josep Ramis 
de Ayreflor i Casado, Fernando Vidal de Villalonga i Ramis de Ayreflor, i 
Miquel Ramis de Ayreflor i Catany.

 A Jeroni Orell i Jaquotot, de Son Antic, i a la seva mare senyora Maria 
Concepció Jaquotot i Villalonga, vda. d’Orell.

 A Antoni Planas de Jornets i Gual de Torrella, al seu oncle mossèn Se-
bastià Planas i Llabrés de Jornets, canonge de la Seu (al Cel sigui) i a Josep 
Planas de Jornets i Fuster.

 A la senyora Bàrbara Ferrer de Sant Jordi i de Montaner, i al seu fill Vi-
cens Homar i Ferrer de Sant Jordi.

Les publicacions i altres documents utilitzats per enllestir les fitxes d’aquest 
treball són: 

 De Fluvià i Escorsa, Manual d’heràldica i tècnica del blasó. Institució 
Catalana de Genealogia i Heràldica. Sant Feliu de Llobregat, 2011.

 Barceló, Pep i Mesquida, Mateu, Els escuts dels mallorquins, aplec de 
col·leccions inèdites. Palma, 2010. 

 Ramis de Ayreflor i Sureda, Josep, Alistamiento Noble de Mallorca. Pal-
ma, 1911.  
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 Bover i de Rosselló, Joaquim M., Nobiliario Mallorquín. Palma, 1850.

 González-Doria, Fernando, Diccionario heráldico y nobiliario de los 
Reinos de España. Madrid, 1994.

 Breve Noticia del orígen, desarrollo, visicitudes y extinción de la anti-
quísima, ilustre y noble Cofradía del Sor. S. Jorge establecida en Mallorca 
y escudos de armas de las famílias mallorquinas existentes hoy y cuyos 
antecesores fueron Caballeros Cofrades de aquel noble cuerpo. Escrito y 
pintado por el Sor. D. Fausto Morell y Bellet con datos sacados del archivo 
de dicha Cofradía, cuyo archivo es hoy propiedad de la casa de Cotoner. 
Mallorca, Alaró, Sollerich, 1897. Mallorca, 1897. 

 Tota la documentació relativa a l’heràldica pròpia del llinatge de Molina, 
senyors de Son Antich de Biniali queda recollida en diversos treballs que 
porten per títols: Escudos de Armas de los de Molina. Copia de varios pa-
peles. 1839., Escudo y Nobleza de los de Molina. Palma, á 17 de Junio del 
año de 1885 i Descripción de los coloridos y figuras del escudo de Molina.

 I bona part de la corresponent als senyors d’Aireflor la trobem a: Ramis 
de Ayreflor i López-Pinto, Sucesión de Ca’n Ramis de Ayreflor. Recopila-
ción de datos histórico-familiares. MCCLXX-MCMLXX.

 L’obra: Villar i Pasqual, Luís, Real Despacho confirmatorio de la anti-
gua noblesa del I.S.D. Martín Mayol y Bauzá. Madrid, 1860, ens ha aportat 
informació per tractar l’heràldica de la família Mayol.

També hem consultat:

 De Quiroga i Conrado, Magdalena, Patrimoni Heràldic. Catàleg del 
Museu de Mallorca. Palma, 2007.

 De Montaner, P., “La pobreza estamental en el brazo noble mallorquín: el 
ejemplo de los Morey”, a Memòria de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis 
Genealògics. Nº 5, Palma, 1993.

 De Quiroga i Conrado, Magdalena, “Del bressol al cadafal: l’heràldica i 
l’emblemàtica com a testimoni de la memòria i immortalitat de la Casa” a 
La Gran Cristiana. La dama, la casa. Palma, 2017.

 De Oleza i España, José, La família Oleza (1230-1960).



EL CALENDARI FESTIU I AGRÍCOLA 
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EL CALENDARI FESTIU I AGRÍCOLA 
DE L’ANY

 “L’any solar es divideix en quatre estacions de tres mesos cadascuna: 
primavera, estiu, tardor i hivern, marcades pels equinoccis i solsticis i defi-
nides pel curs del sol i els canvis climàtics: la primavera és càlida i humida; 
l’estiu, càlid i sec; la tardor, freda i humida; i l’hivern, fred i sec. Marquen 
el ritme de la natura i de la vida, de primavera a primavera: naixement i 
creixença, plenitud, minva i vellesa, mort... i resurrecció. La primavera és 
figurada com una al·lota coronada de flors i amb una branca plena de brots 
verds; l’estiu, amb un manat d’espigues en una mà i una falç a l’altra; la 
tardor, amb pàmpols i raïms i una cistella de fruita; i l’hivern, amb la testa 
nua, un ram d’olivera ple d’olives, vora la llar de foc. També tenen colors: 
verd tendre, daurat encès, or vell i cendrós o blanc de neu. I expressen 
sentiments i emocions: la primavera, esperança i alegria; l’estiu, fruïció i 
plenitud; la tardor, tristesa i enyorament; l’hivern, recolliment, temença. 
Les estacions manifesten el caràcter cíclic del temps, el mite còsmic de 
l’etern retorn. També marquen el ritme de les feines agrícoles i ramaderes, 
de pescadors i navegants. Treball, lleure i festes s’organitzen al llarg del 
cicle estacional.” Vet aquí com introdueix de manera clara i precisa Joan 
Soler i Amigó el capítol sobre “Les festes” en La cultura popular i tradi-
cional.1

 Els solsticis assenyalen l’extinció i la plenitud del sol en el zenit, en els 
equinoccis el dia té tantes hores de claror com de foscor: el de primavera, 
amb el dia creixent des del solstici d’hivern, que és la nit més llarga i el dia 
més curt de l’any; el de tardor, amb el dia minvant des del solstici d’estiu, 
que és la nit més curta i el dia més llarg. L’equinocci de primavera s’escau 
el 21 de març i el de tardor, el 23 de setembre; això no obstant, en el ca-
lendari popular la primavera comença amb la festa de l’Encarnació (25 
de març) i la tardor, amb sant Miquel de setembre (29 de setembre): són 
els dies que el sol és més segur i per això són aconsellats per a marcar els 
rellotges de sol, al punt de migdia.

1  Edit. Pòrtic/20. Barcelona, 2001 (p. 191)
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 La gent del camp, del terrer, com a receptor de la influència del sol i la 
lluna, determina el seu comportament. El sol i la lluna no tan sols són ob-
jectes visibles sinó sensibles i l’impressionen com a fenòmens de la seva 
consciència. El curs circular dels seus moviments i la seva regularitat, en-
cadenen entre si els jocs de llum i les ombres de cada instant, formant la 
imatge del camí circular o rodeig arquetípic; un fet, una festa, un succeït en 
recorda un altre: la Pasqua suggereix la Quaresma però, també, el mite de 
l’etern retorn.2 

 No entenguem mai que la festa sigui una cosa debades i desproveïda 
de conflicte; la festa és allò que sobresurt per damunt el drama diari. La 
necessitat de treballar i la de descansar, la de produir i la de consumir, la de 
fatigar-se i la de restaurar-se, menen totes a l’entreforc de dos camins que 
parteixen i retornen a l’home, però segons actituds diferents davant la vida. 
Per això no basta conèixer la contribució del passat, sinó el nus personal 
amb la història que emprèn la tradició reactualitzant els models festosos, 
vivificant els mètodes, recreant la fortor de les passions i transformant les 
idees en expressió social.

El santoral

 El cristianisme es va trobar amb tot un seguit de celebracions i ofrenes 
a déus que no va poder foragitar; va aconseguir, però, que la gent passàs a 
celebrar els sants que l’església havia imposat. Així, sant Antoni Abat va 
ocupar el lloc de Saturn, déu sembrador dels romans, que va ensenyar els 
humans a plantar els primers cereals; sant Martí va suplantar Mart, déu 
de la guerra; Silvà, el déu selvàtic, fecundador del boscos, es tornà sant 
Silvestre, patró de les bruixes; els dos sants Joans, Baptista i Evangelista, 
varen suplantar, per la similitud dels noms, el déu solar Janus, a les portes 
dels solsticis d’estiu i d’hivern; i santa Bàrbara va assumir la funció de la 
divinitat protectora contra trons i tempestes.

2  DURAN, Damià; Roda de folklore pagès. Col·lecció Pàssera. 
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LA TARDOR

Setembre

 Quan l’any començava pel març, per la primavera, aquest era el setè 
mes. Temps de collir figues, ametlles, garrofes, codonys... però sobretot, 
temps de verema i de festes del vi. Després, la Mare Terra reposa tot espe-
rant la sembra i el recomençament del cicle de la natura. Antigament els 
soldats en guerra feien treva i es retiraven fins al bon temps, és a dir, fins al 
març –dedicat a Mart, déu de la guerra-; també, per als mariners, comença-
va el temps desfavorable i finia la temporada de navegar. El dia segueix 
minvant. Temps de les Marededéus Trobades o Mare de Déu de Setembre,  
santa Tecla, sant Miquel. El cicle torna a començar...

Nativitat de la Mare de Déu

 Dijous dia 8 l’Ésglésia celebra el naixement de la Mare de Déu; també 
és conegut popularment com el “dia de les marededéus trobades”. Aquesta 
és una de les celebracions marianes més importants de l’any, iniciada a 
l’Orient en el segle VII i fou introduïda a l’Occident a finals d’aquest segle 
per influència dels monjos orientals que anaren a Roma. Una gran part 
de les marededéus de les ermites i santuaris de la més diversa advocació 
mariana han estat trobades en circumstàncies molt semblants i, en aquest 
lloc mateix, s’ha edificat el lloc d’oració en honor a la Mare de Déu. El fet 
que sigui en una cova o enterrades, fa pensar en els antics cultes a la Gran 
Mare Terra i a les diverses divinitats femenines de la fecunditat, idea a la 
qual també contribueix el fet que algunes d’aquestes imatges reprodueixen 
marededéus negres. S’ha interpretat l’aparició d’aquestes ermites i santua-
ris com la cristianització de creences, ritus i cultes pagans que es venien 
practicant des de temps immemorials en aquells indrets, tenguts com a ve-
ritables enclavaments màgics.

 Entre els pagesos era coneguda com la Mare de Déu dels Missatges, 
perquè era el dia assenyalat per llogar-ne de nous i renovar o no els qui 
ja hi eren. Aquesta era una festa agrícola en honor a la Mare Terra abans 
d’iniciar el calendari del pagès amb la sembra. Una tradició que prové d’un 
apòcrif “protoevangeli de Jaume” explica la concepció i el naixement so-
brenaturals de Maria, filla de sant Joaquim i santa Anna, vells i estèrils, 
senyal de predestinació. Tal dia com avui floreix el romaní.
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Les Santes Creus. Exaltació de la Santa Creu

 Dia 14 l’Església celebra litúrgicament l’exaltació de la Santa Creu de 
Crist o la Vera Creu. Aquesta festa va ser establerta per commemorar la 
recuperació, per part de l’emperador Heracli, d’un bocí de la Creu de Crist 
del qual s’havia apoderat l’emperador persa Cosroes. Aquesta festivitat és 
coneguda popularment com “Santa Creu de Setembre” per diferenciar-la 
de la “Santa Creu de Maig” –3 de maig-.

 Aquestes festes cristianes, reforçades per altres, com les de sant Miquel 
–8 de maig i 29 de setembre-, obren i tanquen un període anual ben definit, 
caracteritzat per la plenitud de la naturalesa i el bon temps, i molt festejat 
des de l’antiguitat. Tant per als treballs agrícoles tradicionals com per al 
bestiar, aquestes dues dates marcaven les fites cabdals de l’activitat.

Dia 18, sant Ferriol

 Un sant vinater. Era francès i, segons la tradició, havia estat capitost 
d’una banda de lladres. A pesar del seu ofici, sant Ferriol tenia un fons bo i 
era creient; així que cada vegada que feia una malifeta anava a confessar-
se per obtenir l’absolució, però com que el confessor no la hi dava, ell 
el matava. Un dia, després d’haver-ne feta una de molt grossa, va anar a 
l’església per confessar-se. El capellà el va reconèixer i li va dir que només 
l’absoldria de tots els pecats si li prometia no tornar a cometre cap més 
crim, i el va convèncer. En tornar amb els seus homes i manifestar el desig 
d’abandonar l’ofici, el mataren. Sant Ferriol era el patró dels lladres, els 
quals avui no feien cap malifeta per honrar-lo. 

 El ball de sant Ferriol:  “Jo i un pastor, que veníem de l’amor; jo i un 
pastor, que veníem d’amoret; ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol: 
hem perdut es tamborino i hem trobat es flabiol...” Si més no s’ha conservat 
aquesta lletra popular. La llegenda diu que una vegada una colla d’homes 
que havien begut massa, varen veure que el porró d’on bevien no s’acabava 
mai i varen atribuir el miracle a sant Ferriol i, enduits per l’alegria i agraïts 
del favor que els dispensava, li varen dedicar aquesta dansa, durant la qual 
mantenien contínuament el dit enlaire, en record del dit del sant que va fer 
inacabable la bóta que el sepultava. El ball es va fer tan popular i tradicio-
nal que se’n va perdre l’origen.
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Dia 21 és sant Mateu

 Era cobrador d’arbitris, i Jesús l’anà a trobar a la taula on exercia la seva 
feina i el convencé d’abandonar l’ofici i afegir-se al seu seguici. Aquest dia 
solen començar la verema, i per això aquesta diada era coneguda per “sant 
Mateu de ses veremes”. “Per sant Mateu, tant s’hi veu com no s’hi veu” (és 
l’equinocci). 

Dia 27, sant Cosme i sant Damià, els Sants Metges. 

 Els oficis que exercien la medicina els tenien per patrons. Aquesta diada 
el metges no visitaven per tal de celebrar millor la festa dels seus advocats; 
es creia que avui no moria cap malalt, i molt manco com a conseqüència de 
no haver estat visitat degudament aquest dia.

Dia 29, els Sants Arcàngels 

 Sant Miquel, arcàngel, el trobam lluitant amb els àngels contra el drac 
–dimoni-, al llibre de l’Apocalipsi de sant Joan. Era general dels exèrcits 
celestials i mesurador de les ànimes. L’arcàngel sant Miquel, que apareix 
en diverses ocasions a l’Antic Testament, també el trobam lluitant amb els 
àngels contra el drac –el dimoni-, al llibre de l’Apocalipsi de sant Joan. La 
devoció a aquest sant és molt antiga, ja que el seu doble paper de general 
dels exèrcits celestials i de mesurador d’ànimes es correspon amb gran 
similitud amb certes divinitats precristianes.  Al nostre calendari hi havia 
hagut dues festes de sant Miquel: una el 8 de maig, i la d’avui. En totes 
dues l’Església commemorava llegendàries aparicions de l’arcàngel. Amb 
la reforma del santoral, sant Miquel de Maig ha deixat de celebrar-se litúr-
gicament.

 Amb les festes de sant Miquel de Maig i sant Miquel de Setembre, la 
pagesia marcava dues fites importants dins el calendari agrícola, ja que 
coincideixen amb el desvetllament del cicle vegetal i amb la seva cloenda, 
amb les veremes. Les dues fetes eren les portes d’entrada i de sortida dels 
treballs d’estiu, i marcaven la fita més important del treball del camp: la 
sega, la recollida i la batuda del gra. La milícia medieval el tenia per patró i 
el dia d’avui era un dia de pau i treva. Com que també mesurava les ànimes, 
se’l presentava amb unes balances a la mà, i per aquesta raó el tenien per 
patró els balancers i romanillers.
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Octubre

 Era el vuitè mes del calendari romà; actualment és el desè del calendari 
Gregorià, el que té l’Església i gairebé totes les nacions d’Europa i Amè-
rica. Té trenta-un dies. Aquest és un mes trist i pobre de costums festius 
de l’any: no hi ha cap festa assenyalada ni cap dia remarcable. Ara bé, per 
als pagesos és un moment d’importància excepcional, ja que és el moment 
de la sembra. “Quan l’octubre és arribat, sembra el sègol, l’ordi i el blat”. 
L’escurçament del dia i el refredament de les temperatures torna a convidar 
a fer més vida casolana que de carrer.

Els àngels custodis

 El dia 2 l’Església ret culte litúrgic als Àngels Custodis, o Àngels de la 
Guarda, aquells que vetlen per cada un de nosaltres. Els guardaboscos i 
vigilants de tota classe tenien per patró la figura de l’Àngel de la Guarda, 
al qual demanaven ajut sempre que es trobaven en una situació difícil en 
l’acompliment de la seva tasca. Les mares l’invocaven perquè protegís els 
seus infants de males mirades i d’embruixaments. De petits, tots hem de-
manat protecció a l’Àngel de la Guarda, “dolça companyia, no em deixis 
tot sol, ni de nit ni de dia”.

Els àngels i els arcàngels, una creença ben popular

 No hi ha cap menció explícita sobre la creació dels àngels a l’Antic Tes-
tament. Així i tot, sant Miquel és l’àngel guardià nacional d’Israel; un àngel 
va dir a Abraham que alliberàs el seu fill del sacrifici; un àngel va salvar 
David de la mort davant un lleó; un àngel va empènyer la roca de l’entrada 
on estava enterrat Jesús; l’arcàngel sant Gabriel anuncià a la Verge que 
tendria un fill de Déu; i sis segles més tard, aquest mateix arcàngel va anun-
ciar a Mahoma que seria profeta;  l’arcàngel sant Miquel donà a Moisès 
els Déu Manaments. D’aquesta manera foren els arcàngels sant Gabriel 
i sant Miquel els qui proclamaren el naixement del monoteista Judaisme, 
del messiànic Cristianisme i del corànic Islam. Moltes ciutats tenen el seu 
àngel custodi; l’any 1608, a petició de Ferran d’Àustria, es va assignar als 
àngels guardians el dia 2 d’octubre, però cap papa no ha elevat aquesta data 
al rang de festivitat obligatòria.
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“La cordonada de sant Francesc”

 Segons la tradició, aquests dies, al voltant de sant Francesc (4), el cel 
està com embogit i es coneix com “la codonada de sant Francesc”. El di-
moni, enfurismat pel gran fervor de sant Francesc no parava de temptar-lo. 
Un bon dia el sant, cansat de sentir-lo, va decidir treure-se’l de davant i li va 
proposar dur-lo a una illa on hi havia un gran nombre d’ànimes pecadores. 
Després d’uns quants dies de navegació, el dimoni i sant Francesc varen 
arribar a un illot, on hi havia un castell en ruïnes. Sant Francesc li va dir 
que allà dins hi romanien tancades les ànimes pecadores, però que s’havia 
deixat les claus i que havia de tornar a cercar-les. El dimoni, enllepolit per 
la possibilitat de fer una bona collita, va deixar fugir el sant, el qual, com 
era de preveure, no hi va tornar mai més. Cada any per aquest temps, que és 
quan el sant el va enganyar, el dimoni s’enfureix i la seva ira desencadena 
grans tempestes.

Dia 15, santa Teresa de Jesús

 Fou una religiosa carmelita i escriptora mística castellana del segle XVI. 
Va fer una vida exemplar i va tenir nombroses visions místiques que la 
varen impulsar a convertir-se en reformadora de l’orde carmelità. La seva 
fecunda activitat va despertar nombroses enveges i va ser perseguida i jut-
jada per la Inquisició.

 Santa Teresa era l’advocada dels somnis. La gent, sobretot les dones, li 
demanaven que els donàs somnis bons i que els evitàs tots els dolents. Tam-
bé s’hi encomanaven tots aquells que es dedicaven a l’art de la interpreta-
ció dels somnis –Freud encara no havia nascut!-. També era l’advocada, i 
no se sap per quina raó, dels caçadors d’ocells amb trampes i paranys i dels 
jugadors de billar.

Dia 21 és santa Úrsula

Santa Úrsula, princesa de Bretanya, i les onze mil verges que l’acompanyaven 
varen morir degollades a mans dels huns, quan anaven a reunir-se amb les 
tropes del noble Conan per casar-se. Tenien per patrona santa Úrsula els 
barreters d’agulla, que feien barretines i casquets, i les puntaires. També la 
invocaven les fadrines velles perquè els guardàs la puresa i les mantengués 
allunyades de seductors i saltamarges. Això és la llegenda, perquè segura-
ment ni eren onze mil ni tampoc immaculades. La gent del mar té aquest 
dia per ventoler i per això diu que avui és “santa Úrsula la Ventosa”.
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Una tradició que perdura

 Després de més de quinze segles –la llegenda situa aquesta barbàrie el 
306-  es manté encara viva la tradició de fer algunes serenates la vigília de 
santa Úrsula i obsequiar els gentils cantaires amb bunyols i vi novell. A Son 
Servera i Artà les fadrines anaven a captar el “penjoi”, un manat de fruits 
secs: “Tot són persones externes / de Son Servera i d’Artà / es penjoi mos 
heu de dar, / anit, perquè són les Verges”; i a Búger s’enramellaven les por-
tes de les fadrines amb canyes a banda i banda de portal, tradició aquesta 
recuperada a sa Pobla per Antoni Torrens. Però com que la misogínia està 
molt estesa en aquest camp tan adobat, hi ha una cançó que diu: “No hi ha 
en tot el món / dona més eixerida i llesta: / quantes n’hi ha que fan festa / 
per les Verges i no ho són!”

Novembre

 Marca el període de trànsit entre la tardor i l’hivern. “Novembre acabat, 
hivern començat”. El nom li ve per esser el novè mes del calendari romà, 
que començava a comptar l’any a partir de març. Els anglosaxons, en canvi, 
l’anomenaven “mes de la sant” per al·lusió al costum de matar en aquest 
mes –per sant Martí- els porcs, la carn dels quals, salada, adobada o em-
botida, es consumiria durant l’hivern. Al camp continua la sembra i, a la 
darreria de mes, comença la collita d’olives, una feina llarga i laboriosa que 
ocupava molta de gent. A les terres vinateres ha arribar el moment de fer el 
tast del vi novell: “Per sant Martí, mata el porc i enceta el vi”.

Difunts i Tots Sants

 El costum de dur flors a les tombes dels difunts és relativament modern –
de finals del segle XVIII-; el fet de visitar les tombes és un costum d’origen 
romà i per això és comú a les cultures influïdes per l’antiga Roma. Els ro-
mans feien aquestes visites en èpoques de collites; quan el cristianisme va 
adoptar el costum, va tractar de traslladar-lo a les festes dels sants patrons 
o festes majors, derivades i continuadores de les de les collites.

Les fogueres de Tots Sants

 Havia estat costum encendre fogueres la vigília o el capvespre d’avui. 
Aquestes fogueres eren fetes exclusivament amb palla i no s’hi admetia la 
fusta ni cap tipus d’objectes vells ni impureses. Era costum posar al cap-
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curucull de la pira una creu, o una figura humana feta de draps; es creia que 
el fum de la foguera purificava l’espai i afavoria el trànsit de les animetes 
cap al cel. Aquest fum purificador també beneficiava els camps i els feia 
fructificar.

La visita als cementeris, un deure social

 Aquest costum és relativament recent, com ja hem dit: segurament data 
de quan es va prohibir l’enterrament als fossars o a les places dels voltants 
de les esglésies parroquials. Aquesta visita va adquirir el caràcter de deure 
social. Els fossers repassaven ben bé totes les creus per tal d’assegurar-se 
que no n’hi havia cap de rompuda o esmotxada, ja que si fos així seria un 
signe del dimoni; si en trobaven alguna tractaven d’inquirir la conducta del 
difunt soterrat a la fossa per tal de saber si podia estar endimoniat o si el 
diable s’havia enduit el cos i, per tant, havia romput la creu com a marca de 
propietat.

La Diada dels Difunts

 Aquest dia l’Església dedica els oficis als fidels difunts i prega per la 
seva entrada al regne celestial. Popularment és anomenat “dia dels morts” 
o “dia de les ànimes”. Els costums i creences de Tots Sants i els d’avui es 
confonen. Es diu, fins i tot, que el dia dels morts comença el migdia d’ahir i 
acaba el migdia d’avui. La commemoració de la festa dels difunts en aquest 
moment de l’any és antiquíssima i generalitzada; ja els antics egipcis la 
celebraven i d’ells va passar a la resta de cultures mediterrànies.

Els orígens

 La coincidència de la celebració de la Diada dels Difunts amb el període 
de la sembra no és casual, sinó que respon a creences i ritus de caràcter 
màgic que establien una relació entre els difunts i les llavors. Els pobles 
antics que creien en la resurrecció de les ànimes veien una certa analogia 
entre l’enterrament dels difunts i la seva resurrecció al cap d’un temps amb 
el soterrament de les llavors i el seu ressorgiment en espigues plenes de gra. 
Ja hem parlat de pobles primitius que, per tal d’afavorir el creixement de 
les llavors, feien sacrificis humans i n’enterraven les restes pels camps.
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L’estiuet de sant Martí

 Cap a mitjan novembre els freds fan una treva i es produeix un interludi 
de bonança que gairebé no falta mai a la cita anual: és l’estiuet de sant 
Martí. La llegenda conta que sant Martí era soldat romà i que en agraïment 
al bon tracte que havia rebut d’un pagès que es queixava de les terribles 
fredorades primerenques que mataven les llavors; el sant va fer que després 
dels primers dies de fred la temperatura s’endolcís una mica, a fi que la 
germinació de les llavors estigués més avançada i pogués resistir el fred i 
les gelades d’hivern. Una altra llegenda diu que aquesta bonança fou obra 
de Nostre Senyor: la va provocar per salvar sant Martí de morir congelat, ja 
que el sant viatjava només amb mitja capa perquè havia donat l’altra mitja 
a un pobre que es moria de fred.

Dia 22, santa Cecília

 Santa Cecília era invocada contra els embruixaments i tota classe de ma-
lures donades pel diable i per les bruixes. Era patrona dels músics, els quals 
avui feien una festa molt solemne. En acabar la missa, la  més musical que 
es feia en tot l’any, els músics sortien en processó i, agrupats en petites 
orquestres, anaven pels carrers tocant sense aturar.

Dia 25 és santa Caterina

 Va néixer a Alexandria. Dona d’una gran bondat i saviesa, va defensar la 
fe cristiana davant el cruel Maximilià amb tant d’encert que va convèncer 
tots els idòlatres que estaven amb ell. Maximilià, furiós, els va fer matar a 
tots i a santa Caterina la va fer assotar amb garfis de ferro fins a morir. Com 
que va morir lligada a una gran roda de filar  –la “roda de santa Caterina” és 
el nom d’un nuvolot que surt al cel aquests dies i que desencadena tempestes 
terribles- i travessada per infinitat de ganivets i tallants, els ferrers i els 
mestres de rodes, els filadors, els constructors de carros, els mestres d’aixa 
i els fusters de mobles la tenien per patrona. “De santa Caterina a Nadal, un 
mes cabal”

Comença l’Advent

 Sant Andreu cau molt a prop del temps d’Advent, que comença quatre 
diumenges abans de Nadal –l’entrada de l’hivern-. A partir d’avui comença 
el cicle de Nadal, amb aquest temps previ a l’adveniment de Jesús. Abans, 
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l’Advent havia estat un període de rigorós dejuni i penitència; per això el 
dia anterior era costum fer una bona menjada com a preludi d’un temps de 
rigorosa preparació espiritual i material.

HIVERN

Desembre. El darrer mes

 En la litúrgia cristiana, és el temps de “preparació” per a l’adveniment de 
Jesús. El santoral del cicle nadalenc comença amb sant Nicolau i la Puríssi-
ma, continua santa Llúcia i sant Tomàs, després ve Nadal, sant Esteve, sant 
Joan Apòstol i Evangelista i els Sants Innocents; acaba amb sant Silvestre, 
el darrer dia de l’any, nit de bruixes. Segons una creença popular, la fi del 
món s’escaurà un 31 de desembre; és temps de pronòstics, d’auguris, d’es-
trenes i de brindis per al nou any.

La Puríssima Concepció de Maria (8)

 L’església celebra la puresa de la Mare de Déu, concebuda lliure del 
pecat original, sense cap màcula –immaculada-. La gent també anomena 
aquesta festivitat, Dia de la Immaculada. Aquesta festa se celebra d’ençà 
del segle XIV, quan l’església va declarar el dogma de la puresa de la Mare 
de Déu. Aquesta festa havia estat de gran solemnitat; hi havia llocs on els 
altars s’adornaven i se celebrava una processó molt lluïda.

Dia 10 és santa Eulàlia

 Santa Eulàlia era filla d’una noble família de Mèrida. Desitjosa de trobar 
la glòria del martiri, quan tenia dotze anys es va presentar a un jutge romà 
i li va manifestar la seva fe cristiana. El cruel jutge la va fer assotar fins a 
convertir-li el cos en una llaga sagnant. Però com que la santa continuava 
proclamant el seu cristianisme, la va escaldar en oli bullent, li va marcar 
amb ferros roents els costats i el ventre, li va esquinçar les carns amb urpes 
de ferro i, finalment, la va llançar a la foguera. Conten que quan va morir, 
Nostre Senyor va voler proclamar immediatament la seva santedat i va fer 
caure una gran nevada damunt el lloc on havia expirat.

Dia 18, la Mare de Déu de l’Esperança

 Avui l’Església celebra l’advocació de la Mare de Déu de l’Esperança. 
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Des d’avui fins al dia de Nadal, en les funcions dels vespres es cantaven 
unes antífones que començaven amb “On Virgo Virginum”, que la gent 
anomenava de la “o” per mor que començaven sempre amb aquesta excla-
mació; d’aquí ve que la Mare de Déu de l’Esperança se la conegui també 
com la Mare de Déu de la O. Tenien per advocada la Mare de Déu de l’Es-
perança les dones que estaven embarassades, a la qual demanaven un part 
ràpid i poc dolorós. També la veneraven els corredors d’orella, precursors 
dels actuals agents de borsa, els mestres daguers i ganiveters.

La llum i les fogueres

 Durant aquests dies hi ha dos costums que són una mostra clara de l’ori-
gen solar de les festes nadalenques: ens referim a la llum i al foc. Les grans 
il·luminacions dels carrers i centres comercials, i les més discretes dels 
establiments i cases, on els arbres i els betlems constitueixen un omni-
present element decoratiu, formen part del culte inconscient al sol, en un 
moment de l’any en el qual acaba la seva davallada i enceta el camí del 
seu apogeu. Abans es feien grans fogueres i s’hi tirava qualsevol objecte 
agrícola; d’aquí ve que s’hagi volgut veure en aquest costum la finalització 
d’un cicle agrari i el començament d’un altre, i el reconeixement de la seva 
relació amb la fi i l’inici del cicle solar.

Sant Tomàs (21)

 Sant Tomàs va ser aquell apòstol que va dubtar de la resurrecció de Jesús 
i fins que no li va posar les mans a les ferides no va admetre el miracle. Per 
aquest fet podria ser ben bé el patró dels cauts i malfiats, però el costumari 
no en diu res. En canvi diu que, com que abans de ser deixeble de Jesús 
havia estat llenyataire, el tenien per patró els bosquerols i picadors de bosc. 
“És com sant Tomàs, que tot ho vol tocar amb ses mans”. Un temps, a Si-
neu, feien la Fira de la Matança, tal dia com avui, però la varen avançar a 
diumenge passat.

Dia 24, vigília de Nadal

 Aquesta nit, juntament amb la de Sant Joan, és la més rica quant al costu-
mari popular. No és casualitat que es tracti de les dues nits solsticials, quan 
el Sol es troba als punts extrems de la seva trajectòria aparent. Aquesta 
nit podrem sentir la veu intensa de la Sibil·la en les Matines, com un acte 
sacramental amb un cant semilitúrgic de caràcter apocalíptic, i la missa del 
gall; aquest animal fou el primer que va proclamar la vinguda del Messies.
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Dia 25, la Nativitat del Senyor

 La celebració cristiana del Nadal va aparèixer per primera vegada a 
Roma devers l’any 330 i ja amb aquesta data de 25 de desembre. Aquest 
dia, els romans, celebraven el Natalis Invicte, el naixement del sol relaci-
onat amb la figura de l’emperador. El Nadal és la cristianització d’aquesta 
festa i d’aquí ve l’admissió en la litúrgia, com un dels temes dominants en 
la celebració, de la llum, i el paper de Crist com a única i veritable llum de 
l’ànima cristiana.

El dinar de Nadal

 El dinar familiar solemne sembla que és un costum antiquíssim, d’un 
caràcter tribal. Aquesta actuació es justifica per la creença que una taula 
abundant, amb el bestiar sacrificat en honor de la divinitat –el porc, l’endi-
ot, el gall- afavorirà l’any natural que comença. Després del ritu del menjar 
copiós, entre les diverses generacions –padrins, pares i néts-, s’acostumava 
a establir un diàleg mitjançant el qual els més vells traspassaven als més 
joves el seu cabal de coneixements.

Estrenar per Nadal

 És costum per Nadal estrenar alguna peça de roba, per petita que 
sigui: “Per Nadal, qui res no estrena res no val”. Per això, els sastres i els 
sabaters tenien molta feina, ja que es creia que estrenar una peça de roba 
perjudicava el dimoni, el qual perdia alguna part del seu cos en proporció a 
la importància de la peça estrenada. Avui, fins i tot, se li ha posat color, a la 
peça de roba a estrenar.

Els cinc dies que no hi són

 En el còmput del calendari antic, l’any acabava dia 26. Els cinc dies que 
quedaven fins al començament de l’any nou no formaven part de cap mes i 
eren considerats com a sobrers. Durant aquests dies, que eren de més a més, 
la gent es lliurava a la folga i alegria. Aquesta actitud de llibertat i llicència 
és la que presideix la festivitat dels Innocents que, segons la veu popular, 
començava a les dues del migdia d’avui fins a la mateixa hora de demà. 
Aquestes festes preludien les de Carnestoltes i, com aquelles, sembla  que 
els valors es capgirin i que tot sigui permissible.
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Els Sants Innocents (28)

 El dia d’avui l’Església commemora la gran degollació de nadons a mans 
de les tropes del rei Herodes, el qual pretenia d’aquesta manera destruir el 
poder profetitzat a un nadó nascut feia dos dies. L’Església va elevar els 
petits màrtirs a la categoria de sants i va deixar que es celebràs la diada.

La festa dels bisbetó

 És una de les maneres de celebrar els Sants Innocents: donar el poder 
durant un dia als infants, els quals n’elegien un per ocupar el càrrec de 
bisbetó. Aquesta festa era molt celebrada a catedrals i monestirs entre 
escolans i novicis, els quals solien elegir el més petit de tots. El poble, 
en lloc d’un bisbetó anomenava un batle infantil o vestien els nins de reis 
amb corona de paper i una canya per ceptre. Aquesta és una romanalla 
de les anomenades “llibertats de desembre o dels bojos”, que tot el món 
catòlic havia celebrat amb gran llicència i disbauxa a les darreries de l’Edat 
Mitjana i a la primeria de la Moderna. Fins i tot a Roma s’havia anomenat 
un “Papa dels bojos”, que regia fins al 21 de gener.

Dia 31, sant Silvestre

 Sant Silvestre era romà i va ser Papa al segle IV, en succeir sant Mel-
quíades. Els nostres avantpassats, en començar una feina llarga, deien un 
parenostre a sant Silvestre per tal de poder veure-la acabada. El costum es 
devia basar en el fet que sant Silvestre és el sant que acaba l’any. Es creu 
que aquesta nit, les bruixes que han perdut poder el recuperen tot ensenyant 
les anques a la lluna.

Nit de bruixes

 Aquesta nit és la seva festa major, i tenen més poder que mai: “Per sant 
Silvestre, entren les bruixes per la finestra”. Per això, la gent, amb una 
branqueta de romaní beneït, mullaven amb aigua beneïda totes les portes i 
finestres, i sobretot el forat del pany, alhora que es recitava una oració de 
caràcter protector. Perquè les bruixes no poguessin entrar per la xemeneia, 
dibuixaven tres creus damunt la cendra; en anar a dormir senyaven el coixí 
tres vegades amb aigua beneïda i hi posaven davall fulles de llorer del diu-
menge de Rams –o d’olivera-.
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Gener

Dia 6 és l’Epifania del Senyor

 Avui l’Església celebra la manifestació de la divinitat de Crist i com-
memora tres moments de la seva vida: l’Adoració dels tres Reis d’Orient 
–presentació de Crist als gentils-; el bateig de Crist –presentació de Crist 
als jueus-; i el miracle de les bodes de Canà –Crist es manifesta als seus 
deixebles-.

El tortell de Reis

 Abans es menjava una coca especial i que, segons la llegenda, la Mare 
de Déu va pastar amb polsina d’ales d’Àngel i la va oferir als Reis en agraï-
ment pels seus obsequis. Dins el tortell s’hi posava una fava i el qui i tocava 
era anomenat “el rei de la fava” i era el qui anava en representació de la 
família a adorar el Nin Jesús; actualment, els pastissers també amaguen la 
fava dins el tortell, però el qui la troba és objecte de burla i és el qui ha de 
pagar. És curiós que amb el temps, el que havia estat considerat com un 
honor ha esdevingut més aviat una desgràcia.

Comença la “setmana dels barbuts”

 Les festes de sant Maure, sant Pau ermità i sant Antoni Abad, s’escauen 
en un període de set dies que és conegut popularment com la “setmana 
dels barbuts”, perquè la iconografia els representa amb llargues barbes. Es 
té aquesta setmana com la més freda de l’any. Es creu que els nins nascuts 
aquesta setmana són molt peluts, seran decidits i emprenedors; les nines 
acostumen a ser mostatxudes. En el costumari popular, massa vegades 
masclista i misogin, es tradueix en: “Home pelut, valent i agut, home pelat, 
pardal acabat”, o bé: “Allà on hi ha pèl hi ha alegria!”.

Sant Maure, contra els renous

 Havien tengut sant Maure com a patró els calderers, ja que, segons una 
vella tradició de l’ofici, aquest sant havia estat calderer. Per efecte d’un 
do diví, sant Maure picava l’aram de les calderes sense fer gens de renou. 
Per això la gent que vivia prop d’algun calderer l’invocava perquè li fes 
suportable i poc molest el renou que feia el seu veí. La gent també hi acudia 
perquè l’alliberàs de tota classe de renous pesats i enutjosos. Tal vegada la 
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proliferació desmesurada de renous que hi ha actualment tengui a veure 
amb el poc cas que feim al sant.

Dia 17 és sant Antoni

 Patró de molts de pobles de Mallorca, sant Antoni recull ritus precris-
tians de fertilitat i purificació propis de l’hivern: els dimonis perseguidors 
del sant, demonització d’antics genis de la natura; i les fogueres, ritus de 
purificació i de fertilització per a fer fora l’hivern. És el patró dels animals 
domèstics, dels porcs i del bestiar de peu rodó. Antigament aquesta festa 
havia tengut una gran importància i, a més de la benedicció dels animals, 
es feien diversos actes, d’entre els quals destacaven les representacions 
de balls dialogats. També era patró dels pagesos i dels porquers, sobretot. 
De la gent d’ofici el veneraven els cerers i els cistellers ja que, segons la 
llegenda, sant Antoni va dedicar el temps que no ocupava a l’oració i la 
penitència a teixir joncs i vímets. Sant Antoni Abat també és el patró de la 
gent d’ètnia gitana. “Sant Antoni és un bon sant, / i qui té un dobler li dóna: 
/ guardau-mos bé s’animal / tant si és de pèl com de ploma”.

Dia 20, sant Sebastià

 Fou un militar romà que morí màrtir per la seva fe cristiana: la icono-
grafia el representa amb el tors nu assegetat. El seu culte prové d’haver 
socorregut Roma d’una pesta i, per això mateix, al costat de sant Roc, és 
advocat contra la pesta i epidèmies contagioses. Al segle XV, quan la pesta 
assolà la nostra ciutat, fou instaurat el seu culte.

La Conversió de sant Pau (25)

 El dia d’avui, l’Església commemora la conversió del soldat Saule, te-
naç enemic del cristianisme, mitjançant una revelació divina. Des d’aquell 
moment, amb el nom de Pau, es va posar a predicar la nova fe amb tanta 
vehemència com l’havia combatut. Per la seva condició de soldat, els 
espasers, daguers i llancers el tenien per patró. Els infants nascuts avui 
tendran la saliva beneïda.
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Febrer

La Candelera

 Dia 2 de febrer es commemora la Purificació de la Mare de Déu des-
prés del part, la quarantena de Nadal. Fou introduïda en la litúrgia cristiana 
pel papa Gelasi, l’any 496, per a contrarestar les Parentalia, Lupercalia i 
Matronalia romanes, tot i conservar-ne alguns ritus, com la benedicció i 
la processó de candeles, d’on prové el nom popular. La Candelera clou el 
cicle de Nadal: la tradició l’assenyala com el dia per desfer els betlems. El 
ball de desfresses de la Candelera indica que ja som a Carnaval.

Els caramels beneïts

 Dia 3 és sant Blai –o Blasi-, que fou bisbe i màrtir a Capadòcia, l’any 
283. Un passatge de la seva vida descriu com està en una cova envoltat 
d’animals ferotges que l’obeïen. És invocat contra el mal de gargamella, la 
diftèria i la hidrofòbia; va curar un nin que s’havia empassat una aresta de 
fusta i se li havia clavat al coll. És tengut per un sant que fa ploure damunt 
els sembrats. Abans, totes les cases tenien caramels beneïts el dia de sant 
Blai.

Santa Àgueda

 Dia 5 fan festa totes les dones, sobretot les que alleten. Segons la llegen-
da, varen turmentar santa Àgueda arrancant-li els pits amb unes tenalles, i 
per aquesta raó se la invoca contra el mal de pits i per afavorir la lactància 
dels nadons. Antigament, avui, manaven les dones, i els homes no podien 
ni alçar la veu: l’excepció que confirma la regla. L’origen d’aquesta festa es 
troba en les Matronalia romanes, la festa de les matrones o dones casades, 
que se celebraven per les mateixes dates.

Santa Àgueda i l’alfàbrega

 El dia d’avui hi havia el costum entre les dones de posar-se un brot d’al-
fàbrega al pit o entre els cabells. La creença popular diu que l’alfàbrega 
cura el mal de cor, fa minvar les penes de l’ànima i crida al goig i l’alegria. 
Es creu que també crida l’amor i atreu els casadors. D’aquí la cançó: “Per 
santa Àgueda / planta alfàbrega; / dama espavilada / ja la té sembrada; / 
dama garrida / ja la té sortida, / i la galana, / transplantada”.
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Santa Apol·lònia, contra el mal de queixal (9)

 Segons la tradició, era una monja dominica. Havia estat casada amb 
un home molt geniüt i violent, que la tractava amb brutalitat. Cansada de 
suportar-lo es va fer monja. En el convent se li aparegué Jesús carregat 
amb una creu molt feixuga i ella li oferí la seva ajuda. Nostre Senyor li 
digué: “Apol·lònia, com vols ajudar-me a dur la meva creu si no pots dur 
la teva?”. La santa, interpretant les paraules, tornà al costat del seu marit. 
Aquest, com a benvinguda, li pegà tals mambelletes que li va fer saltar tots 
els queixals i dents... i d’aquí –paradoxes!- ve l’advocació. També la invo-
caven les dones amb homes geniüts per tal que les proveís de paciència i 
resignació. 

Dia 14 és sant Valentí

 És el dia dels enamorats. Tots aquells matrimonis ben avinguts, promesos, 
parelles, tocats per la fletxa de Cupido –que era fill de Venus, un nin dolent 
i molt mal criat, maligne, seductor i mentider, per cert- s’obsequien amb 
un present per testimoniar l’amor. Es creu que aquest costum galant, que 
convida al festeig i a l’aparellament, té un origen magicoreligiós encaminat 
a provocar el renaixement de la natura, anunciat en aquesta època de l’any 
per la florida dels arbres i vegetals més primerencs: ametlers, violetes, etc.

Comença l’esperit del Carnaval

 En el carnaval es reuneixen costums molt diversos. Es creu que hi ha, 
també, la pervivència de les festes romanes dels difunts. A la primeria de 
l’any els romans retien culte als morts. Amb aquesta celebració, dedicada 
a Bacus, els romans volien atreure la simpatia dels esperits dels morts. En 
la cerimònia que se celebrava el vespre, els participants vestien com creien 
que ho feien els esperits: amb túnica blanca i es cobrien la cara amb una 
careta també blanca... D’aquí ve la tradició de disfressar-se així.

Les dones i el Carnaval

 En el carnaval hi retrobam el paper preeminent de les dones. Aquest fet 
s’explica per la relació que es creia que hi havia entre la dona i la terra, 
entre la fecunditat femenina i la terra. És possible que la llicència en el 
parlar i fer d’aquests dies es pensàs que podia influir en la fructificació 
de les llavors. Al carnaval també hi ha elements que poden recordar la 



237 

festa anomenada carrus navalis –d’on pot ser que derivi el mot carnaval-. 
Aquesta festa, que s’havia celebrat a Egipte, Grècia, Roma i als països 
nòrdics i germànics, dedicada a les divinitats corresponents, era de caràcter 
agrícola, i consistia a passejar un carro en forma de nau pels carrers i pel 
camp. Anava envoltat de dones que duien una camisa molt curta i feien 
balls promiscus i cantaven cançons satíriques contra la religió i l’Estat. El 
carrus navalis, integrat dins el carnaval cristià, va sortir fins al segle XVII, 
en què les autoritats eclesiàstiques el varen prohibir. Tot i així, a la rua era 
costum veure-hi cada any carrosses en forma de nau i grans vaixells plens 
de gent que es lliuraven a les expansions pròpies d’aquest temps.

Costums carnavalescos

 En Cames Tortes d’Algaida, la “Cataracta Mundi” de Porreres, es Jai 
Carna, sa Jaia Corema, sa Mula Blanca, s’homo de bulto, etc. són pinzella-
des de l’ambient grotesc i girat al revés del darrers dies. També era costum 
tirar farina o aigua, tocar bauleta, tirar tests, i passejar-se per les cases tot 
demanant: “Voleu fresses?”. El Dijous Jarder, Llarder o Gras és el darrer 
abans de la Quaresma: era el dia que es feia un bon menjar, amb tot el que 
quedava de porquim que no podia conservar-se. Per això són menjars amb 
molt de greixos. 

El Dimecres de Cendra

 Dimecres dia 25 és el primer dia de Quaresma. Tot i això el dia d’avui es 
confonen els costums austers propis del cicle que comença amb els alegres 
i bulliciosos del que acaba. Així, mentre uns feien una bona menjada amb 
carn de porc per darrera vegada abans de començar l’abstinència quares-
mal, altres feien el primer dia de dejuni i iniciaven la dieta a base de sopes 
d’oli, verdura i aigua.

La Quaresma

 Actualment, molta gent passa aquest temps tot privant-se de qualque 
cosa, de manera voluntària; per exemple, n’hi ha que fan “corema de no 
fumar”, o “de no beure alcohol”, etc.; és la reminiscència d’aquell perío-
de d’abstinència que comportava moltes privacions. Dura quaranta dies i 
precedeix la Pasqua, que és joia i renovació. La paraula Quaresma deriva 
del mot llatí “quadragesima”, que fa al·lusió al nombre de dies que dura. 
Durant la Quaresma estava prohibit menjar carn, i només se’n podia menjar 
amb dispensa eclesiàstica.
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PRIMAVERA

Març

Dia 25, l’Encarnació

 En el calendari popular, avui correspon a l’equinocci de primavera. Se-
gons els antics, al voltant d’aquesta data se celebrava l’Any Nou: els jueus, 
amb la Pasqua, i també els romans. Una vella creença diu que fou el primer 
dia de la creació, quan Nostre Senyor va separar la llum de les tenebres, en-
tenent que separar és dividir en dues parts iguals, com escau a l’equinocci: 
tantes hores de claror com de foscor. I com que l’Encarnació de Jesús havia 
de coincidir amb el primer dia de la creació, requeia el 25 de març; nou 
mesos més tard, exactament, seria Nadal, el 25 de desembre.

Creences

 Una tradició creu que el dia que el Nin Jesús va ser engendrat va caure 
en divendres; l’any que així succeeix és any de gràcia per als qui hi neixen. 
També es creu que Nostre Senyor va morir aquest dia, el Divendres Sant. El 
còmput històric dels anys començava el 25 de març: “any de l’Encarnació”, 
fins que s’adoptà l’”any de la Nativitat”, des de 1350.

Abril

 Sembla que el nom prové del llatí aperire, ‘obrir’, el mes en què es des-
clouen les flors i les abelles fan la millor mel. Els ocells alegren el camp: 
orenetes, falziots, aloses, guatlles, cucuts, rossinyols i caderneres fan niu i 
aviat ponen. El blat començarà a espigar (“No hi ha abril sense espigues”). 
Les ovelles, les cabres, les eugues i les someres crien. Els dies ja són llargs 
i lluminosos, bé que els tres primers són “manllevats” del març i solen ser 
encara ventosos i freds. 

Diumenge del Ram

 Celebram l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, i comença la Setmana 
Santa que segueix, dia rere dia, les activitats de Jesús fins a la seva mort. Se 
solen beneir branques d’olivera o de llorer, i es considera un mal averany 
esquinçar-ne qualque branca abans de beneir-lo, ja que, segons la tradició, 
Judes duia un palmó mig romput quan Jesús va entrar a Jerusalem. Aquesta 
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festa té dos vessants: un d’alegria al matí i un de trist a l’horabaixa: “El diu-
menge dematí/ amb rams i paumes l’entraren,/ per a tan prest mudar-lí/ que 
es capvespre l’encalçaren”, tot fent referència a la seva traïció i captura.

Alguns costums i creences

 El diumenge de Rams és costum estrenar alguna peça de roba: “Pel Diu-
menge de Rams, qui no estrena no té mans”. Igual que per Nadal, es creu 
que estrenar una peça de roba perjudica molt el dimoni. La branca d’olivera 
o de llorer se solia col·locar als portals de les cases o damunt les finestres, 
perquè les protegís d’embruixaments i per evitar que hi entrassin dimonis. 
Una altra interpretació fa referència a antigues cerimònies relacionades 
amb el culte als esperits de la vegetació: els rams vendrien a simbolitzar la 
fecunditat i la multiplicació de la floració, tot fent referència a la proximitat 
de la fructificació.

Com i quan va començar a Mallorca 

 Un cardenal mallorquí, Antoni Cerdà, l’any 1448 va enviar a una ger-
mana seva anomenada Úrsula, religiosa del convent de Santa Margalida 
–que ocupava el solar actual de l’Hospital Militar-, una “Santa Faç”; quan 
s’exposà al culte a l’esmentat convent va despertar una singular devoció 
i molta de gent baixava fins a Palma el diumenge de Rams per adorar-la. 
Així, com que hi acudia tanta gent, es començaren a muntar petites tendes...

La processó del Dijous Sant

 Anomenada també processó de la Sang de Jesucrist, duia com a imatge 
principal el Sant Crist de la Sang de l’Hospital General; divendres també 
hi havia una processó, però no era més que una repetició, una segona part, 
de la del Dijous. Es va iniciar com una obra pia per a recaptar almoines en 
benefici de l’Hospital General. Començà a Palma i, a poc a poc es va anar 
estenent pels pobles de l’illa (finals del segle XVI). El cançoner recull una 
vessant popular de la processó d’aquest dia: “Confits i altres presents/ es 
Dijous Sant, estimada,/ ja et posaràs avinent,/ que t’he de fer un present/ 
d’una candela daurada”.
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La capta i el fas: dues tradicions perdudes

 La capta consistia a recollir una sèrie de donacions voluntàries en recom-
pensa d’un servei o d’una actuació popular. A Mallorca la capta tenia dues 
variants segons la tradició de cada poble: la capta de les flors i la capta de 
les figues seques. La primera era una preparació dels rams –ja que es feia 
el dissabte de Rams- que es duien l’endemà a beneir; a la segona es capta-
ven figues seques. Això té relació amb la tradició popular que es refereix 
al caràctec camperol o foraviler de Simó Cirineu –“Mon Cirineu”-, i l’han 
representat a vegades duent una destral, per figurar que venia d’exsecallar 
(Artà); altres vegades duent un manat de mudes, com si vengués d’empeltar 
(Pollença, Montuïri); i a algun poble (Búger) el feien comparèixer amb una 
senalleta plena de figues.

El fas

 Tenia un caràcter més religiós. Es feia dins l’Església: era el cant de les 
matines del Dimecres,  Dijous i Divendres Sant, durant el qual es preparava 
i s’exposava dins l’Església un triangle format per quinze ciris encesos, que 
rebien el nom de ciris del fas. S’anaven apagant d’un en un i els al·lots, 
amb roncadores, maçoles i branques de fasser, es posaven a fer molt de 
renou; representaven el terratrèmol que es va produir en el moment de la 
mort de Crist.

El dia de Pasqua

 Durant molt de temps, la Pasqua de Resurrecció se celebrava en diven-
dres, dissabte o diumenge. Però l’any 325, en el Concili de Nicea, convo-
cat per l’emperador Constantí, es promulgà l’anomenada Regla de Pasqua: 
Pasqua se celebraria el primer diumenge després de la primera lluna plena 
de primavera; dia 5 entra la plena i, per això, dia 11, el primer diumenge 
després, és Pasqua. Així, astronòmicament, Pasqua mai pot caure abans de 
dia 22 de març ni més envant del 25 d’abril

Pasqua, dia d’alegria: “el sermó de s’Enganaia”

 Després de la dura Quaresma, es rebia aquest dia amb una alegra exul-
tant. Enrere quedaven les faves cuinades, les faves tendres, les sopes es-
caldades, tot enyorant les coques de tallades, les greixeres i el porquim. 
La “rialla pasqual” comportava fins i tot accions poc religioses per part del 
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clergat, tan dura i forta havia estat la Quaresma. A Mallorca, en el Convent 
de Sant Bonaventura de Llucmajor, s’ha conservat, com una reminiscència 
d’aquella rialla pasqual, el “Sermó de s’Enganaia”: un joc entre l’organista 
i el predicador per veure qui enganya a qui. El predicador fa un sermó molt 
curt i deixa descol·locat l’organista. Un exemple d’un “sermó”: “Jesús ha 
ressuscitat/ i posà al pecat remei./ Tocau, pare Caldentey,/ que el sermó ja 
està acabat”. I és clar, l’organista havia de córrer cap al seu lloc, amb les 
conseqüents rialles dels feligresos.

La processó de l’Encontre

D’aquest encontre no en tenim notícia ni a la Bíblia ni als evangelis apò-
crifs. És, segurament, una invenció de la “Llegenda Àurea”, fruit del sen-
timent del poble que no podia consentir que Jesús veiés Maria Magdalena 
abans que la seva pròpia Mare. A finals de l’Edat Mitjana per l’acció del 
teatre dels misteris es va popularitzar, i finalment la Contrareforma convertí 
la tradició en article de fe. Repiquen les campanes de tots els pobles –mai 
altres himnes!-, mentre la Verge Maria, que ha deixat ja el seu vel negre, 
davant el seu Fill ressuscitat, pega tres botets d’alegria i junts entren dins 
l’Església.

Dia 23, sant Jordi

 La veneració d’aquest sant a Europa va penetrar amb els guerrers i els 
croats que tornaven de lluitar contra els musulmans a Terra Santa. El cos-
tum de regalar llibres per sant Jordi és molt recent i prové del fet de fer 
coincidir la Festa del Llibre establerta pel gremi de llibreters el dia de la 
mort de Cervantes, amb la diada del sant. La tradició de la rosa arranca del 
segle XVII, d’una fira de roses que es va començar a fer dins el pati del 
Palau de la Generalitat de Catalunya, aleshores dissolta. Aquesta fira era 
anomenada fira dels enamorats, perquè era freqüentada per les parelles de 
promesos i de casats de nou, i era costum que ells obsequiassin les seves 
estimades amb un ram de roses. Aquest costum es va estendre per altres 
indrets. Amb rosa o sense, és bo comprar i llegir llibres.

Sant Marc, dia 25

 És el patró dels notaris i dels secretaris, i també dels sabaters i assaonadors, 
dels vidriers i de tots els oficis amb risc de tallar-se. Se’l representa amb 
un llibre i una ploma, un lleó alat i uns àngels tocant els clarins. Amb les 
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pluges caigudes ja han sortit els caragols; és convenient tenir-los dins la 
caragolera uns quants dies abans de menjar-se’ls. Donau-los verdesca i, el 
darrer dia, farina, i així trauran tota la brutícia que duen dedins. La tradició 
diu que és obligatori menjar-ne per sant Marc, si no voleu “ser tocats”. A 
Sineu –que és festa gran-, i als pobles del voltant, se segueix aquest costum.

Maig

Les herbes remeieres

 “Pel maig totes les herbes tenen virtut”, per això, aquest mes es conside-
ra el millor moment de l’any per a l’elaboració de remeis i xarops vegetals, 
els quals augmenten el seu valor curatiu pel sol fet de preparar-se el mes de 
maig. Abans, no hi havia cap casa que no tengués una botella d’oli de serp, 
que curava totes les ferides externes; al llarg d’aquest mes és quan les serps 
tenen més virtut remeiera: deixen el verí damunt una pedra i, per això, es 
poden agafar sense cap risc: “Quan el maig és a la fi, les serps tenen verí; 
però quan el juny va a entrar el tornen agafar”.

ESTIU
Juny

El Corpus 

 Abans, que se celebrava en dijous, era un dels tres “que lluïa més que el 
sol” –juntament amb el Dijous Sant i l’Ascensió-. Queia el dijous següent 
a l’octava de Pasqua Granada. El Papa Urbà IV establí la diada de Corpus 
Christi (1264) per a la seva exaltació solemne i per reforçar popularment el 
dogma; el Papa Joan XXII (1316) la universalitzà com a festa de la Cristi-
andat.

Significat del Corpus

 Ara és el temps festiu del blat, i l’eucaristia esdevé el “pa d’àngel”, 
primícia de la sega. Integra a la processó litúrgica vells rituals pagans de 
les collites i l’escalt de les flors –roses, clavells i, sobretot, ginesta-. Les 
processons anaven seguides d’espectaculars representacions: entremesos a 
peu o damunt “roques”, misteris, figures i al·legories biblicomitològiques 
de l’Antic i Nou Testament: la creació del món; l’Infern amb Llucifer, i els 
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àngels amb sant Miquel, combatent amb els diables; el Paradís terrenal; 
l’Arca de Noè, Melquisedec, Abraham, Isaac, Jacob, Moisès, David i Goli-
at, i les dotze tribus d’Israel; sant Joan Baptista; el Naixement de Jesús, etc. 
Sant Joan Pelós de Pollença, de Felanitx o Sant Llorenç són una reminis-
cència d’aquests entremesos del Corpus, així com les processons de flors 
que se celebren arreu dels nostres pobles.

Nit de sant Joan

 Hi ha molts de rituals en aquesta nit màgica, la majoria s’han de fer al 
punt de sortir el sol: senyar-se de cara als primers raigs guarda les eres de 
formigues; rentar-se els ulls amb aigua de mar –cada matinada, de sant 
Joan a sant Pere- dóna claredat i salut a la vista; fregar-se berrugues, grans 
i cremades amb la primera herba que es trobi –ja sabeu que aquest dia totes 
les plantes són remeieres-, etc. Molta gent té el costum de veure sortir el 
Sol en aquesta diada carregada de bons pressentiments i auguris, ja que és 
el dia de més claror i, per això, de més força creadora de la natura. Segons 
la creença popular, les plantes collides aquest dia tenen la virtut de dur sort 
i ajut, d’arreglar problemes, de donar salut i de ser bons protectors. Es feien 
rams i creus per guardar la casa o per dur a damunt i prevenir, així, dels 
mals averanys.

Dia 24, sant Joan

 És la diada dels solstici d’estiu –el punt Càncer-, l’apogeu solar; al punt 
de migdia el sol és al capdamunt del cel, i un bastó dret no fa gens d’ombra. 
Es diu que el Sol celebra el sant i la Lluna i les estrelles li fan gran festa. 
El matí de sant Joan es pot veure el Sol com balla en el seu zenit, mirant-lo 
a través d’un mocador de seda vermell plegat en set dobles, o bé reflectit 
damunt l’aigua d’una palangana verda. I si mirau el Sol fixament, veureu 
ballar les filles del rei Herodes.

Sant Joan Baptista

 La tradició diu que va néixer en tal dia –al punt de la mitjanit- i que fou 
aquest el dia en què batejà Jesús al Jordà. És l’únic sant del qual el santoral 
commemora el naixement i no la mort o el martiri: la seva datació es va 
fer a partir del Nadal, ja que segons l’Evangeli, l’àngel, en l’Anunciació, 
informà Maria que la mare de Baptista “ja es troba al sisè mes” (Lc. 1, 36). 
Cada una de les espècies animals de les quals menjam la carn té assignada 
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un sant protector: sant Lluc, els bòvids; sant Pere, l’aviram; sant Antoni 
Abad, els porcs; etc., i sant Joan té cura dels xots i les ovelles. Recordau 
que sant Joan Pelós du un be al coll; i a Ciutadella se celebra “el diumenge 
des be”.

Sant Pere, dia 29

 Era pescador i fou el primer apòstol de Crist. Sant Pere és tengut pel 
primer papa i gairebé sempre se’l representa vestit de bisbe o de papa i amb 
la creu de tres travesses, signa de la seva autoritat. Va morir a Roma, on 
va ser crucificat cap per avall perquè no volia tenir l’honor de morir com 
Jesús. Per aquest motiu el tenen per patró funàmbuls, gimnastes, trapezistes 
i gent de circ que sovint es posen cap per avall. Sobre la tomba de sant Pere, 
l’emperador Constantí va fer aixecar la basílica de Sant Pere del Vaticà, 
símbol del món cristià i dels papes de Roma. El culte a sant Pere és un dels 
més antics i arrelats a Occident per la seva triple condició d’apòstol, bisbe 
i màrtir. Sant Pere és el porter del cel i avui fa festa, i el substitueix el seu 
company sant Pau, que és molt més indulgent. Per això es creu que qui es 
mor avui gairebé té segura l’entrada al cel. Per la seva condició de pesca-
dor, tenen sant Pau per patró els pescadors i altres oficis relacionats amb la 
pesca; d’aquí les processons marineres. 

Sant Pau

Saule de Tars es va convertir al cristianisme per una aparició de Jesús quan 
anava camí de Damasc en persecució dels apòstols. A partir d’aquell mo-
ment, i amb el nom de Pau, va ser el més abnegat defensor de la paraula 
del Senyor, la qual va predicar incansablement per Àsia i Europa fins a la 
seva mort. Segons la tradició marinera, sant Pau, amb la seva sola presèn-
cia, feia recular el mar quan s’enfurismava i amenaçava les cases de les 
poblacions costaneres. Per aquesta raó, els pobles litorals el tenen en molta 
consideració.

Juliol

Dia 16, la Mare de Déu del Carme

 Conta la llegenda que tal dia com avui de l’any 1251, la Mare de Déu es 
va aparèixer al general dels carmelitans i li va lliurar l’escapulari de color 
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marró, que és el signe distintiu de l’orde i que, segons diuen té la virtut 
d’alliberar ràpidament de les penes del purgatori aquells que l’han duit amb 
puresa i devoció. Aquesta capacitat redemptora de l’escapulari carmelità va 
fer que la gent l’adoptàs en les més diverses versions, des de l’hàbit com-
plet fins a una petita peça de roba marró lligada al coll.

Dia 20, santa Margalida

 Segons la llegenda, santa Margalida era filla d’un rei moro, que es volia 
casar amb ella. Com que la santa s’hi resistia, la va fer empresonar i manà 
que només li donassin una mica de menjar, ben salat. Però l’al·loteta va 
preferir morir de set que casar-se amb el seu pare. Quan va morir uns ange-
lets se la varen endur al cel. Sembla que era una dona molt petita i eixerida; 
per això les dones petites l’invocaven perquè els donàs gràcia i vivacitat. 
També la invocaven les dones madures perquè els tornàs l’aroma de la 
joventut. 

Comença la canícula

 La canícula és el període de quatre a sis setmanes que va des de finals 
de juliol fins a finals d’agost, durant el qual sol fer molta calor. Es creu que 
comença per santa Margalida i que acaba per sant Bernat de Claravall –20 
d’agost-; d’aquí la dita: “La monja l’encén i el frare l’apaga”. Els pobles 
clàssics varen posar un lleó com a signe rector de l’espai de temps que va 
del 21 de juliol al 21 d’agost, basant-se en una llegenda. Enguany, el juliol 
ha entrat plujós; els hortolans diven que quan surt la fruita l’aigua ha de 
venir de les arrels, i no del cel, ja que no és gaire bona per la planta o arbre.

Dia 22, santa Magdalena

 Apareix en diverses ocasions als Evangelis, relacionada amb la vida de 
Jesús. Conta una llegenda de l’Edat Mitjana que Maria Magdalena, junta-
ment amb els seus germans Llàtzer i Marta i altres cristians, varen arribar 
a les costes de Marsella, després que els expulsassin de Palestina en un 
vaixell sense rems ni veles. Allà es va dedicar a predicar la fe en Crist i va 
fer nombrosos miracles. Més tard, es va retirar en una cova solitària i va 
viure-hi nua, amb els seus llargs i fragants cabells com a únic abric, fins a 
la mort.
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Creences

 En una de les ocasions que els Evangelis esmenten Maria Magdalena 
la presenten com una fidel servidora de Jesús, al qual unta els peus amb 
ungüent balsàmic i perfumat i els hi eixuga amb els seus cabells. Per això 
la varen escollir com a patrona els apotecaris –que feien ungüents-, els 
perfumistes, els herbolaris i els barbers i perruqueres. Els calbs la invoca-
ven perquè els fes créixer el cabell o els conservàs el poc que els quedava. 
També la invocaven les dones perquè els esvaís l’olor pròpia del sexe i els 
donàs una aroma delicada i seductora; les professionals de l’amor solien 
posar-se sota la seva protecció.

Sant Jaume (25)

 Sant Jaume el Major, cosí i deixeble de Jesús, va ser bisbe de l’església 
de Jerusalem. Fou decapitat l’any 62. Sant Jaume és tengut com a guiador 
i transportador de les ànimes al Paradís. El pelegrinatge al seu sepulcre, a 
Galícia –“el camí de  sant Jaume”-, és considerat com un trànsit de purifi-
cació; pensem que la mateixa Via Làctica, que tradicionalment és conside-
rada el camí de les ànimes, també se l’anomena Camí de Sant Jaume. És el 
patró de Santanyí, Binissalem, Alcúdia i Algaida.

Santa Anna (26)

 Santa Anna era la mare de Maria i, per tant, la padrina de Jesús. Segons 
la tradició, santa Anna es va casar tres vegades i de cada matrimoni va tenir 
una filla. Per aquesta raó se l’havia considerat la protectora dels casats i el 
dia d’avui se celebraven molts casaments. Santa Anna la tenien per patrona 
les puntaires perquè, segons la tradició, va ser la primera que va fer puntes 
de coixí i la que en va ensenyar a fer a la seva filla, la Mare de Déu.

Agost

La Mare de Déu dels Àngels, dia 2

 L’Església commemora l’advocació de la Mare de Déu als àngels –pa-
trona de Pollença. Aquesta devoció va ser impulsada per l’orde dels fran-
ciscans. Els corders i espardenyers tenien la Mare de Déu dels Àngels per 
patrona. Es creia que estrenar espardenyes el dia d’avui guardava de mal 
de peus, durícies i ulls de poll; també privava de cansar-se per molt que es 
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caminàs. Els corders eren malvistos i se’ls tenia per bruixots, descreguts i 
leprosos.  Es deia que els dies sants els rajava sang per la guixa i que quan 
escopien, la saliva se’ls tornava cucs verinosos. El mal concepte que es 
tenia dels corders i espardenyers podria ser per mor que a l’Edat Mitjana 
molts dels que es dedicaven a fer cordes i espardenyes eren musulmans 
convertits al cristianisme.

Les festes d’estiu

 Molts de pobles celebren les festes patronals: Pollença (dia 2, Mare de 
Déu dels Àngels), Artà (dia 6, sant Salvador), Lloret (dia 8, sant Domin-
go), Alaró (dia 16, sant Roc), Porreres (sant Roc), Montuïri (dia 24, sant 
Bartomeu), Felanitx (dia 28, sant Agustí), Sant Joan (dia 29, sant Joan De-
gollat). La base dels programes de festes la conformen els balls, les curses 
i els àpats extraordinaris. Els balls havien tengut originàriament un caràcter 
religiós, de cerimònia destinada a satisfer les divinitats agràries. Les curses 
devien estar relacionades amb els ritus d’iniciació de les societats primiti-
ves. L’àpat solia reunir els membres d’una família al voltant d’una taula, 
com una cerimònia sagrada de comunió familiar en agraïment a la divinitat 
pels béns proporcionats. 

 Un element comú a totes les festes patronals o majors són els focs artifi-
cial que posen fi als actes festius. També són cada vegada més freqüents els 
grups de dimonis i dimonions sembrant confusió amb espurnes i espetecs. 
Des dels temps més remots l’home ha utilitzat el foc com a signe cultural 
i gairebé en totes les seves cerimònies, ritus i celebracions festives hi té un 
paper important. El renou i el fum allunyen els esperits malèfics, per una 
banda, i per l’altra afavoreixen la creació d’un clima d’excitació propícia a 
la manifestació festiva en el que té de caòtica i catàrquica.

Dia 10, sant Llorenç

 Segons sembla, sant Llorenç era fill d’Osca i va anar a Roma on va estar 
al servei del papa Sixt II. Allà va morir martiritzat per ordre de l’emperador 
Valerià el dia d’avui de l’any 258. Diu la llegenda que el varen coure a la 
brasa i que, mentre es cremava a les graelles, anava donant instruccions als 
seus botxins perquè  el girassin cap una banda o altra per tal de quedar ben 
cuit. Per aquesta raó se’l tenia com a advocat del foc i l’adoptaren per patró 
tots aquells oficis que utilitzaven el foc com a element principal: terrissers, 
vidriers, fonedors, forners, torrers, cuiners i altres. Es creu que el dia d’avui 
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és el més calorós de l’any, ja que a l’escalfor pròpia del sol canicular s’hi 
afegeix l’ardència de la foguera en què varen cremar el sant. També hi ha-
via la creença que avui es poden trobar escampades per terra, especialment 
en punts terrosos o arenosos, petits fragments de brasa procedents de la fo-
guera de sant Llorenç, que guarien de cremades. Es diu que els infants que, 
durant set anys seguits, el dia d’avui, només mengen fruita i beuen aigua en 
un recipient que no ha estat elaborat amb la intervenció del foc, adquireixen 
el do de curar les cremades posant-hi saliva o llepant-les. A molts de pobles 
hi ha gent que té “saliva beneïda”, i cura de qualsevol erupció cutània o 
cremades.

Dia 15, la Mare de Déu Morta 

 O l’Assumpció de la Mare de Déu. És una de les quatre grans festes del 
calendari marià, amb la Puríssima, l’Encarnació o Mare de Déu de Març i 
la Nativitat o Mare de Déu de Setembre –o dels missatges-. Se celebra el 
misteri de l’Assumpció de Maria al Cel en acabar la seva vida terrenal. El 
poble deduí que, havent nascuda immaculada de pecat original, és ver que 
morí –essent de natura humana, és a dir, mortal-, però el seu cos es deslliurà 
de la corrupció de la Mort; i d’envellir, conservant la seva bellesa original. 
També se la coneix com la Mare de Déu del llit pel costum que hi havia de 
col·locar a les esglésies una imatge de la Mare de Déu ajaguda en un llit 
sumptuosament adornat.

La Mare de Déu

 El culte a la Mare de Déu s’inicià a partir del concili de Nicea (325), 
però agafà embranzida durant els segles XII i XIII. La imaginació popular 
supleix la insuficiència de referències a Maria en el Nou Testament des-
envolupant fantasiosament un extensíssim llegendari, amb molts de fets 
anecdòtics i miracles casolans. Curiosament se situen devora cada una de 
les quatre estacions, per això la tradició assegura que el romaní i la farigola 
floreixen sempre que s’acosta una festa de la Mare de Déu. 

Elements pagans del culte

 La Mare de Déu incorpora elements de les antigues divinitats tel·lúriques, 
lunars i estel·lars, deesses mares cereals, com Isis amb Horus a la falda, 
Demèter, divinitat del blat, Cibeles, mare dels déus d’aigua... incloent la 
iconografia de les anomenades marededéus negres, misterioses divinitats 
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de poders nutricis i saludadors, dels quals ja hem parlat. Al voltant del 
13 d’agost, els romans celebraven la festa de Diana, deessa dels boscos, 
de caçadors i pastors, i també de la fertilitat i dels naixements; la lluna de 
les collites, entre la sega i la verema. El calendari festiu religiós malaveja 
redefinir les festes que ja se celebraven, ja que no les podien eliminar ni 
prohibir, el que feren és adaptar-les a la nova situació.

Sant Roc, dia 15, festa a Alaró i Porreres 

 Sant Roc va néixer a Montpeller en el si d’una família noble. Des de petit 
va mostrar una gran pietat i sovint practicava penitències i mortificacions 
rigoroses. Quan varen morir els seus pares, va vendre tots els béns familiars 
i els va repartir entre els pobres. Lliure de compromisos terrenals, va sortir 
al món a pelegrinar. Des de temps antics, sant Roc –fill del governador del 
Reialme de Mallorca- és el patró d’ambdues viles.

Sant Bartomeu i sant Agustí

 Per sant Bartomeu, festa gran de Montuïri, i dissabte és sant Agustí, pa-
tró de Felanitx. Sant Agustí era originari de Tagaste, a Numídia. La gran 
fe de la seva mare, santa Mònica, li va fer abandonar la vida llicenciosa 
que duia de jove. Home de gran intel·ligència, va convertir-se en un dels 
més grans pensadors i defensors de la fe cristiana. Va escriure centenars de 
sermons sobre l’Escriptura, la música, el dejuni, el matrimoni, la Trinitat, 
la virginitat, de com s’ha de fer la catequesi i els sermons: era un mestre de 
la retòrica, i d’ell es diu que és el pare del llatí eclesiàstic.

ALGUNES ANOTACIONS SOBRE ELS ORÍGENS DE LES PRIN-
CIPALS FESTES DE SENCELLES

[Extret de Jordi Llabrés i Sans, cronista oficial de Sencelles, de la revisa 
Sa Sella]

SANTA ÀGUEDA

 Santa Àgata de Sicília o Àgueda (Catània, Sicília, 231- 251) fou una 
jove, morta a Catània com a màrtir durant els primers temps del cristianis-
me. És venerada com a santa en tota la cristiandat; la seva festivitat és el dia 
5 de febrer.
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 Segons la Llegenda àuria de Iacobo da Voragine (1288), Àgata havia 
consagrat la seva virginitat a Déu i va rebutjar les propostes amoroses d’un 
prefecte romà, Quincià. Aquest, com a revenja, la va perseguir i la va con-
demnar per cristiana. Es va negar a fer sacrificis als ídols pagans, fent servir 
arguments filosòfics i racionals; davant d’això, Quincià la va fer torturar: 
el turment va consistir a tallar-li les dues mamelles. Sant Pere, però, se li 
aparegué després a la presó i la va guarir de les ferides. 
 Després de diversos interrogatoris i turments, va ser condemnada a mo-
rir: va ser posada nua sobre un llit de carbó roent. Llavors es va desfermar 
un terratrèmol que va fer caure un mur sobre els consellers de Quincià i un 
amic seu que li havia dit que torturassin Àgata. Va morir a la presó.
 
 Considerada patrona de les dones, moltes poblacions fan festes en honor 
seu. Moltes tenen caràcter carnavalesc i es caracteritzen per la inversió 
dels papers socials entre homes i dones. Poden ser una romanalla de les 
antigues Matronalia romanes, celebracions que commemoraven el rapte de 
les sabines per part dels romans. Durant aquestes festes, les dones gaudien 
de plena llibertat i tenien el dret de prendre iniciatives sexuals o agressions 
envers els homes; les dones assumien els papers dels homes i a la inversa. 

 El 5 de febrer també era tradició que les dones es posassin alfàbrega als 
pits i entre els cabells, perquè aquesta planta, diuen, crida l’amor i atreu els 
casadors. Segons el refrany “Per Santa Àgueda planta l’alfàbrega; dama 
espavilada, ja la té sembrada; dama garrida, ja la té sortida, i la galana, 
trasplantada”. Avui santa Àgata és invocada per les dones per demanar-li 
protecció davant els maltractaments i el càncer de pit. 

 La Festa Major d’hivern es celebra a Sencelles en honor de la Patrona, 
la Verge i Màrtir Santa Àgueda de Catània. Els orígens d’aquesta festa es 
remunten a aquell dia en que el nostre poble fou salvat de les penúries 
vingudes per aquella sequera tant feresta, que no sabem quan fou però que 
ha quedada gravada en la memòria col·lectiva. La llegenda ens assegu-
ra que llavors que els sencellers sentiren la protecció de Déu feren el vot 
d’honorar tot temps a la santa siciliana oferint-li festa colenda tots els anys, 
dia 5 de febrer.

 Altre temps la de Santa Àgueda era una festa que es presentava amb una 
consueta i protocol ben observat i que es va mantenir, sense gaire altera-
cions, fins a la dècada dels anys seixanta del segle XX. Cal apuntar que 
aquella fou una època nefasta per les nostres tradicions i el nostre folklore, 
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ja que amb l’objectiu de posar-lo a l’abast del turisme que de cada cop es 
feia més present a la nostra illa, s’anà desvirtuant per complet. La festa 
patronal  de Sencelles, antany, venia precedida per un solemne novenari 
que s’iniciava dia 27 de gener. Durant tots aquests dies els Obrers, l’Obrer 
Major i els Clavaris de l’Obraria de Santa Àgueda s’afanyaven a fer una 
capta per les possessions i cases de foravila. Els darrers dies la capta es cen-
trava per les cases de la vila. Mentre tant la capillera de Santa Àgueda, que 
és coneguda amb el nom de l’Obrera, s’afanyava a enllestir la capella amb 
tots el seu aixovar de tovalles, canelobres, catifes, cossiols ufanosos i els 
gerros per les flors, que altre temps sempre eren d’ametller o de mimosa.  
Aquests dies també els obrers obsequiaven totes les nines, al·lotes i dones 
que eren batejades amb el nom de Santa Àgueda enramellant-los el portal 
de casa seva i la carrera amb canyes verdes i palmes. 

 Dia 4 a vespre, la revetlla començava amb unes Completes a l’església i 
que eren una de les funcions més sonades de tot l’any. En un moment donat 
de la celebració els capellans que eren damunt el cor per cantar davallaven 
en processó portant el reliquiari de Santa Àgueda i exposant-lo a l’altar de 
la capella, amb molta solemnitat. La tradició manava i mana, de manera in-
alterable, que la responsabilitat dels trasllats del reliquiari durant els dies de 
festes sempre recau en la persona del degà dels clergues fills de Sencelles. 
Una vegada acabada la celebració religiosa la festa seguia a la Plaça amb 
encesa de festers, l’animació de la música i els balls. 

 Dia 5 era i és la gran diada. De bon matí el poble ja despertava amb un 
“toc de diana” que feien els xeremiers i músics. Aquests dia a Sencelles hi 
compareixien tots aquells que essent naturals d’aquí, per una raó o altre 
vivien a Ciutat o a fora poble. L’acte central de tot el dia era l’ofici solem-
ne, del que hom sempre destacava el nombre de capellans que hi compa-
reixien, si havia vingut algun canonge o no, la presència de les autoritats 
convidades, el sermó que sempre era de “pinyol vermell” i si per un cas en 
alguna ocasió no ho era gaire se’n parlava ben abastament i el moment de 
l’Oferta..., carregat d’emoció. Era el moment en què la gent podia venerar 
les relíquies de la Patrona. Tot això, sense gaires alteracions, ha arribat 
als nostres dies. En l’únic que tal vegada ha canviat és que abans en el 
Presbiteri, s’hi col·locava el penó de domàs vermell de la Patrona i mentre 
s’acostaven a “besar mans” els homes aquest bellugava de manera diferent 
de quan ho feien les dones.  Com a mostra copiarem ara una breu crònica de 
la festa de l’any 1901 que ens podrà ajudar a comprendre la solemnitat que 
revestia la diada, fixau-vos amb els personatges que s’hi feren presents: “... 
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este año se celebró con mas solemnidad asistiendo a la Iglesia presidien-
do el Ayuntamiento el Sr. Governador de la Provincia Sr. Rafael Álvarez. 
Celebró la Misa Mayor el M. Iltre. Sr. Dn. Antonio Mª Alcover, Pbro. y Vi-
cario General, oficiando como asistente Dn. Miguel Gayá, Pbro. y Vicario 
de San Jaime, de diácono Dn. Sebastian Antich, Pbro. de Binisalem y de 
subdiacono Dn Guillermo Figuerola, Pbro. de esta Parroquia. Predicó Dn. 
Miguel Costa y Llobera”.

 Acabat l’ofici, la festa seguia a la Plaça. Hi havia corregudes de joies 
i voltant tota la Plaça un bon nombre de sollerics amb coves carregats de 
taronges venien aquesta fruita que durant tot l’any, aquí era quasi estranya. 
Mentre els capellans i les autoritats anaven a la casa de l’Obrer Major on 
eren complimentats amb un refresc i un bon dinar. El càrrec d’Obrer Major 
de Santa Àgueda sempre requeia en el primogènit de dues de les cases més 
principals de Sencelles, els de Can Molinas i els de Can Garau. Un testi-
moni d’aquesta darrera ens va relatar que “dos criats ben etiquetats, vestits 
de negre i amb guants blancs, els dos millors i més abrinats que tenien en 
el servei de la casa, servien primer als capellans, per ordre de preferència i 
a la resta de convidats, tota casta de copes amb vi dolç, anisats i llimonada, 
“cuartos”, rosquilles, congrets fets per les monges tancades d’Inca, “madri-
txos” i “senyorets” de pasta clepa que obsequiaven les monges de la Caritat 
de Sencelles, neules torrades i puros”. En aquest sentit trobam una nota en 
el dietari personal de Mossèn Antoni Mª Alcover, ell també havia vingut 
a Sencelles per predicar el sermó de la Patrona l’any 1899, copiam el que 
va escriure: “Som anat a Sencelles a predicar de Santa Àgueda” i el dia se-
güent: “he predicat de Santa Àgueda: l’església era plena. A Can Molinas, 
a on pos, m’han tractat massa bé.” 

 Després d’un bon dinar de família, que era complit a totes les cases, la 
tradició manava que tothom es congregues a la Plaça per una dels actes 
també principals de la festa. Era l’hora de posar en escena l’auto sacramen-
tal “Misteri de Santa Àgueda”, o el que la gent anomenava “Sa Comèdia 
de Santa Àgueda”. El moment que despertava més emoció i sentiment era 
al final de la representació en què Santa Àgueda, un cop arribat al zenit 
del seu martiri entregava la seva ànima a Déu. En aquell precís moment 
les campanes de la Parròquia començaven a repicar i sortia de l’església la 
processó que, tot acompanyant el reliquiari i la imatge de la nostra Patrona 
recorria els carrers principals del poble. Un cop acabada aquesta i retor-
nada a l’església es cantava un solemne Te-Deum, instituït des de temps 
immemorials pels Jurats de la Vila en agraïment a la nostra Patrona per la 
protecció dispensada a la nostra vila. 
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 A partir que el sol era post la festa de Santa Àgueda ja quedava enrere i 
prenia un altre caire ben atapeït de gresca, era la festa de “Santa Aguedeta”, 
esperada durant tot l’any per molts. En els cafès del poble hi compareixen 
els glosadors més abrinats de Sencelles, i entre una copa i una altre anaven 
glosant fins ben entrada la nit i tocant temes de tots els colors.

 La festa de Santa Àgueda ha evolucionat i avui se’ns presenta amb 
algunes alteracions del ritual tradicional, però conservant bona part de 
l’essència que la fa una festa única i autènticament patronal. El dia de la 
vigília ja no es fan les completes, però sí que el poble es veu congregat en 
la seva màxima expressió a la Plaça entorn del fogueró. L’Obreria ja no es 
manté corporativament, però no han desaparegut els obrers, en Guillem 
Ferrer de na Cavallera i en Ramon Morey de Can Ramon ostenten el càrrec 
fent honor a llur tradició familiar. Les enramellades de les cases on hi ha 
àguedes no es fan, però sempre som a temps a recuperar-les. L’essència 
tradicional de l’Ofici quasi no s’ha alterat. El càrrec de l’Obrera es ben 
vigent. I sobre tot la implicació de les forces vives del nostre poble, de les 
autoritats i dels sencellers que s’impliquen en la cultura del nostre poble no 
escatimen cap esforç perquè aquesta festa en lloc de decaure, de cada cop 
esdevingui més viva i més gran. 
 

LA BEATA FRANCINAINA

 La festa de la beata Francinaina, com no podia esser d’altra manera, avui 
ha esdevingut de les més importants de tot l’any i tal vegada la que té més 
incidència mediàtica, la que és més coneguda arreu de tot Mallorca i la que 
concentra en el nostre poble més gent, vinguda de tot arreu. No està gens 
clar quan és que els sencellers van començar a celebrar amb to de festa 
l’aniversari de la seva mort. Probablement als primers anys tot es reduïa 
a una missa d’aniversari com encara avui és habitual que celebrem pels 
nostres difunts. Les primeres notes documentals sobre l’organització d’un 
homenatge festós arriben amb motiu del cinquantenari de la seva mort. Dia 
27 de febrer de 1905, tot el poble de Sencelles vibrava d’entusiasme i es va 
vestir de gala com millor va saber. Un dels testimonis directes dels actes 
celebrats va declarar que “mai s’havia vist a Sencelles una manifestació 
de fe tan ben acabada i perfecte”. La crònica d’aquella jornada ens ofereix 
moltes de les particularitats de la festa i ens demostra que foren unes ce-
lebracions de caire eminentment religiós, tal com manaven els costums i 
sentiments dels nostres majors. El moment més àlgid de la jornada fou una 
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imponent i multitudinària processó que tenia l’objecte d’exaltar la figura 
de sor Francinaina. Va sortir de la Parròquia i va visitar la Capella de la 
Caritat, el sepulcre de la “Mare Superiora” i les quatre creus de terme de 
Sencelles. Els carrers per on havia de passar la comitiva s’enramellaren i 
s’il·luminaren profusament. L’acte va esdevenir un sublim espectacle del 
qual es feu ressò la premsa.

 Però avui en dia l’acte central, més popular i ineludible de totes les fes-
tes de la Beata, sense cap tipus de dubte és l’ofrena floral de tot el poble al 
seu monument, que amb motiu del Centenari (1855-1955) es va erigir a la 
plaça de la Vila. El matí de cada 27 de febrer, el carrer Major de Sencelles 
(dedicat a sor Francinaina) s’omple de gent àvida de gratitud, d’afecte i 
de devoció, de totes les edats, la majoria van vestits “a l’ample”, amb el 
vestit tradicional mallorquí, que es disposa a visitar la Capella de la Caritat 
per venerar el sepulcre de la Beata i després, en comitiva anar a la Plaça a 
presentar la seva ofrena. 

 Aquest tribut d’amor filial envers la nostra Germana Major és una tradi-
ció que va començar per iniciativa d’una de les mestres de l’escola de les 
nines del Convent, sor Margalida Casasnovas i Llobera. Encara que, en el 
llibre de cròniques del Convent, aparegui anotat que dia 26 de febrer de 
1967 a les 19:30h. es va fer una senzilla ofrena al monument, no es fins a 
dia 27 de Febrer de 1969 que trobem l’escrit que refereix els seus orígens:

 “A las 10:45h. se organiza un pasacalles haciendo el siguiente recorri-
do calle Gall, Ramón Llull, General Franco (avui d’Es Rafal) y Plaza de 
la Iglesia. Habría la comitiva los clásicos “xeremiers”, las niñas visten el 
típico traje mallorquín, todos niñas y niños llevan un ramo para ofrendar-
lo a Sor Francinaina colocándolo en su monumento el cual queda hecho 
un verdadero jardín. Se vuelven a colocar en fila regresando al Convento 
donde tiene lugar una expansión de entusiasmo con algunos bailes típicos 
mallorquines en el patio interior alegrando el ambiente”.   

LA FIRA I EL FIRÓ

 La del tercer diumenge de maig és l’única que queda actualment d’un 
antic cicle anual de fires a Sencelles. Ara es l’única, i antany, de totes les 
que hi va arribar haver, la principal. Fa uns anys en Joan B. Florit va publi-
car a la revista Sa Sella un article sobre les fires i els mercats a Sencelles. 
D’allí n’extrec les següents paraules: “Les fires han estat des de sempre en-
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coratjades i protegides pels poders públics. Antigament aquestes reunions 
de mercaders i comerciants tenien gran importància en servir per subminis-
trar els productes de consum més generalitzats als petits i disseminats mer-
cats locals. La gent esperava la fira per comprar allò que necessitava i que 
a les botigues del poble no hi havia. Amb el progressiu desenvolupament 
del capitalisme mercantil, el concepte tradicional de fires ha anat canviant i 
avui es pot dir que són una mescla d’exposicions de productes de la page-
sia, de lloc de passejada dominical, de fira de mostres, de manifestacions 
folklòriques i culturals, entre altres”.

 Fins l’any 1901 hi havia a la nostra vila dues fires, la de Maig i una 
en el mes de novembre, creada l’any 1893, que es celebrava el diumenge 
anterior al Dijous Bo, que tots sabem que aquest tanca el tradicional cicle 
de fires d’Inca. En data de 2 de desembre d’aquell any, l’Ajuntament de 
Sencelles presidit per Macià Pons Ramonell decideix instituir tres fires més 
durant l’any, una per el darrer diumenge d’abril, una altre per l’anterior a 
la festa de Sant Pere i una tercera a celebrar-se el darrer diumenge de set-
embre. Com a data curiosa esmentar que aleshores, Sant Pere era una festa 
que estava protegida per l’Ajuntament i anaven al seu càrrec les despeses 
més importants de la diada, aquell any es gastaren 22 pessetes per pagar el 
refresc i al predicador. 

 La Fira del Tercer Diumenge de Maig, per antonomàsia la Fira de Sen-
celles, fou creada l’any 1856 juntament amb el dia de mercat setmanal. 
Dia 9 de setembre d’aquell any el Batlle en nom de tota la Corporació 
Municipal posa en coneixement del Governador de la Província que han 
acordat “establecer un mercado semanal y una feria el tercer domingo de 
Mayo” i en demana l’aprovació: “y en consecuencia del art.122 de la ley 
municipal vigente espera merecer la aprobación de V.E.” Adjunta en aque-
lla sol·licitud hi anava l’informe o memorial que signaren tots els membres 
de l’Ajuntament i que resulta interesantíssim per explicar els orígens de la 
nostra Fira de Maig:

 “Excmo Sr.: Varias han sido las indicaciones hechas por muchos vecinos 
de esta villa dirigidas a manifestar la conveniencia de establecer en esta un 
mercado semanal como se verifica en los pueblos de Inca y Sineu y ademas 
feria anual conforme se practica en otros de esta Isla.
Tales deseos han ido de dia en dia en aumento en terminos que faltaria 
este Ayuntamiento a su deber si dejara de atenderlos, y mas aun cuando 
actualmente tan solo debe obtener el competente permiso de la Excma. 
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Diputación y Gobernador de la Provincia segun lo prescrito en el caso del 
art. 128 de la ley de 5 de Julio último.

 Reunido, pues, este Ayuntamiento con su considerable número de mayo-
res contribuyentes y en la seguridad de que encontrarà en las autoridades 
que hoy se hallan al frente de esta provincia la cooperación y apoyo necesa-
rios por hallarse animadas de los mejores deseos de promover todo cuanto 
interese al binestar y prosperidad de sus habitantes, ha acordado dirigirse a 
V.E. solicitando la competente autorización para establecer en este pueblo 
un mercado semanal en cada domingo del año y ademas una feria anual el 
tercer domingo del mes de Mayo respecto de que en los dos anteriores se 
celebra en los pueblos de Sineu y Soller.

 Al mismo tiempo ruega a V.E. este Cuerpo municipal, sirva interponer 
su poderoso influjo cerca del Sr. Gobernador de esta Provincia a fn de que 
preste también su asentamiento a los deseos de estos vecinos, en uso de las 
facultades que le confiere el referido art. 128 de la citada ley.
Sansellas nueve Sept de 1856.

 Miguel Aleñar, Alcalde. Antonio Cirer. Juan Cirer, Regidor. Felipe Cirer, 
Regidor. Juan Arrom, Síndico. Gabriel Verd, Síndico. Pedro José Amen-
gual, Regidor. Juan Vicente Castell, Secretario”.
El dia 3 d’octubre següent l’anomenada “Comisión de Fomento” de la Pro-
víncia va emetre el seu informe favorable per la creació del mercat setma-
nal i la fira ja que “tanto lo uno como lo otro facilita y aumenta el comercio 
y la industria en beneficio de dicho pueblo”.

 I finalment arribà a Sencelles el document que autoritzava la sol·licitud 
del poble: “Sr. Alcalde y Ayto. de Sancellas. En 15 oct. 1856. La Diputa-
ción ha aprobado el acuerdo de este Ayuntam. en qe establece en esa Villa 
un mercado semanal el domingo, y una feria anual el tercero de mayo.
Lo que comunica a V. a los efectos consigs...”

 Aquests son els orígens de la Fira i del Firó, que avui s’han convertit 
en una autèntica festa que concentra a Sencelles gent dels pobles veïns i 
sencellers que viuen a fora poble. 

LA MARE DE DÉU D’AGOST

 L’Església commemora la mort de la Mare de Déu i és costum que a cada 
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temple es munti un túmul amb el llit i la figura jacent de Maria. El llit és 
ornamentat amb ramells i alfabegueres. Per tal que les alfabegueres aguan-
tassin la calor es posaven en el fons del test on eren plantades un sostre de 
closques de caragol capgirats per amunt. De tal manera que quan es regava 
la terra les closques s’omplien d’aigua i mantenien la humitat del cossiol. 
L’alfabeguera adquireix especial protagonisme en les celebracions del 15 
d’agost, és l’època en què es presenta en el seu esplendor. Té propietats 
repel·lents de moscards i era utilitzada per purificar l’ambient i allunyar 
plagues de moscards i altres insectes. Per seu perfum també se li atribuei-
xen propietats afrodisíaques i propiciadores de la fecunditat, i així és utilit-
zada en ritus de fecunditat a Haití, Cuba i l’Índia. Es recomana plantar-la 
per Santa Àgueda i recollir-la per Sant Joan i a mitjans d’agost.

 Quan l’estiu arriba al seu punt més àlgid, a moltes contrades de Mallorca 
en general i a Sencelles en particular, es celebra de forma colenda la diada 
de la Mare de Déu d’Agost. Aquí esdevé la festa major d’estiu. 

 El culte que els mallorquins tributem a la Verge Maria Assumpta al Cel, 
ja es mostra ben arrelada en el segle XIII a partir de la Conquesta del Rei 
en Jaume I d’Aragó. En aquell Misteri volgué que dediquessin l’obra de 
la nova catedral mallorquina, que s’aixecava desafiant l’altura i la bellesa, 
reflectint-se dins el “Mare Nostrum”, temple major i joiell de la nostra raça. 
El bisbe Berenguer Batle (1333-1349), va ordenar la celebració litúrgica 
de la festa de la Mare de Déu d’Agost i de la seva octava. Primer es va 
celebrar de manera molt solemne a la Seu i després imitant en aquella, així 
com solia passar amb les principals festes litúrgiques de l’any, a totes les 
esglésies i esglesioles de Ciutat i de la Part Forana. Tenim noticies que la 
festa es celebrava ja a Sencelles en el s. XIV. Consta que l’any 1395 per la 
diada de “Madona Sancta Maria d’Agost” a més dels actes de culte religiós 
s’hi uniren els de caire popular amb corregudes d’ànecs i joglars que paga-
ven els Jurats de la Vila, però que aquell any i altres anteriors havia bestret 
el noble Bernat de Santacília, de la família que des de temps immemorials 
era la protectora de la festa. Cal tenir present que els orígens de la festa 
de l’Assumpció els trobem quan els grans senyors volien dedicar als seus 
criats i súbdits, una jornada festiva i de repòs. No nomes de pa viu l’home! 
El calendari medieval disposava el temps lliure al ritme de la litúrgia de les 
majors festes cristianes, així com hem vist en bona part d’aquesta aporta-
ció.
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 Tenien molta força per les festes de la Mare de Déu d’Agost les corre-
gudes de ànecs, ànneres, polls i tota casta d’animals de ploma. Aquestes 
carreres se solien fer al lloc anomenat “Es Cos”, a la part baixa de la Vila 
mirant a Tramuntana. 3

 Amb el temps el pes de l’organització de la festa de la Mare de Déu 
d’Agost hagué de recaure en una obreria, de naturalesa eclesiàstica però 
formada per seglars, anomenats “obrers” i que generalment eren “amos” de 
les principals terres del nostre terme. Les notes mes primitives que tenim 
d’una obreria dedicada a l’Assumpció daten de 1681, però mes antigues 
són les noticies de l’existència d’una figura de la mateixa advocació dins 
la nostre Església Parroquial. L’any 1595 ja es venerava a la Capella de 
Santa Àgueda. En el segle XVII la trobam a la Capella de la Mare de Déu 
del Roser: “Una figure de Ntra. Sra. de l’Assumpció en una tomba al peu 
del retaula sobre lo altar, de bulto gran”. Aquell sepulcre que la guardava, 
no es altre que el que encara es conserva amb la mateixa funció , obra de 
M. Lòpez, junior i sènior, de l’any 1567. En aquell temps la Mare de Déu, 
durant la festa i la vuitada ja era col.locada en el seu llit que muntarien sota 
“un dosser de tafeta groch y vermell” i ella era cuberta amb “un vel de Ntra. 
Sra. de Agost de coto”; el seu aixovar es completava amb “dos coxins de 
vallut y domas vermell y vert” i amb “un matalas de baix de dita figura”. 
Tot això vendria esser el precedent del monumental “Llit de la Mare de 
Déu morta” que es bastia anualment a l’església i del que, dissortadament, 
només se’n guarden alguns elements.

 El que sí encara conservem és el bell costum de col·locar per la seva 
festa de l’Assumpció el Llit, al bell mig de l’església, envoltat de bellveu-
res i aromàtiques alfabagueres, que segons l’antiga tradició els sencellers 
haurem d’haver sembrat per la festa de la Patrona de la Vila, Santa Àgueda, 
i trasplantat per la Fira del tercer diumenge de maig. D’aquesta manera 
queden lligades amb vincles de cultura popular tres de les principals festes 
de Sencelles. La festa de la Mare de Déu d’Agost, és una de les més entran-

3  La paraula cos, ve d’arrel llatina I significa el camp de les corregudes. El que avui diem 
“córrer les joies”, antany era a Mallorca “córrer la oca”. Les notes mes antigues sobre aquest 
punt que s’han trobades, venen del lloc d’Alcúdia, on l’any 1382 es compraren “dos pols 
per correr la oca” i al final el dia de Sant Jaume, Patró d’aquella Fidelíssima Ciutat, es van 
córrer “un parel de oches e un de anades” (anecs, o anneres); a Pollença, “El Cos” és el 
Camp de l’Oca. Per tot arreu hi havia carreres per fadrins i cassats i en alguns pobles també 
per cavallers ben endreçats i muntats a cavall.
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yables, almenys en opinió de la nostra jovenea. Una festa que tothora s’ha 
sabut adaptar als corrents i exigències de cada moment, cada època i cada 
generació de gent.
 
I quan aquests dies de bulla, de berbenes, de corregudes en el cos, de focs 
d’artifici, de música i de festa a la Plaça, al Pou Major, a la Plaça Nova o al 
camp d’esports, s’han esvaït, hom torna a l’agraïda tranquil·litat i s’enfonsa 
en la normalitat. Cada qual torna als seus deures i obligacions, i a l’hora 
del campanar de la Parròquia es retirada “Na Fideva”, la bandera que hi és 
penjada vuit dies abans de la festa, sense alterar el costum, el dia de Sant 
Domenec a les tres del capvespre, en punt. “Na Fideva”, així anomenada 
perquè era costum menjar fideus el dia que la hissaven (per alguns és “la 
bandera que fa fideus”), mentre voleteja, és un símbol autèntic de llibertats, 
de joia, de sarau i d’acció de gràcies. Un símbol que fa poble, que uneix i 
que creiem que hauria de ser un poc més valorat. Un símbol ple de signifi-
cat que ens evoca  una i mil vegades a la lletra d’una cançó de fora vila, el 
copeo, que diu així:

  “Pel present: una esperança,
  pel demà: la realitat;
  pel futur: l’enyorança, 
  secreta del bé passat.”
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L’OBRA ESCULTÒRICA DE  MIQUEL 
VADELL I PASTOR A LA PARROQUIAL 
DE SANT PERE DE SENCELLES
Andreu Gabriel Veny i Miró1

Introducció 

 Els grans retaules barrocs donen caràcter als nostres temples mallorquins, 
i els complementen els diferents objectes litúrgics que s’hi disposaven se-rgics que s’hi disposaven se-
gons el temps litúrgic de l’any. Afortunadament, aquest patrimoni religiós, 
ric i abundant, i tan significatiu no es va veure afectat per la Setmana Tràgi-
ca que, el 1909, va malmetre el patrimoni eclesiàstic dels nostres germans 
catalans, ni tampoc per la Guerra Civil (1936–1939) que tant va maltractar 
les nostres illes veïnes, com també tot el conjunt del nostre Estat. Ara bé, 
sí que cal lamentar pèrdues importants després del Concili Vaticà II, quan 
determinats objectes litúrgics varen entrar en desús i es varen emmagatze-rgics varen entrar en desús i es varen emmagatze-
mar o es varen cremar. En el cas que ens ocupa, la parròquia de Sencelles, 
cal doldre’s de la pèrdua del monument de la Mare de Déu d’Agost. De les 
flames, tan sols es va salvar el sepulcre de la marededéu.

 Sortosament, part de l’obra que tractem en aquesta comunicació (el fron-
tal del Sant Sopar), encara s’empra per a determinades festivitats, tot i que 
s’hauria pogut deixar en desús. Cal esmentar que aquesta obra, del segle 
XX, es conserva més o menys bé, però que, a dia d’avui, encara no s’havia 
estudiada. De l’escultor Miquel Vadell, a part del frontal, també trobem 
la imatge de la Mare de Déu jacent que substituïa l’antiga imatge, que era 
de vestir, i que es troba damunt del cor en un estat deplorable. Al mateix 
escultor se li pot atribuir l’autoria del retaulet de santa Tereseta i la imatge 
jacent de sant Tarsici, ambdós situats a les capelles laterals de la capella 
del Roser. A més, també del mateix estil, hi ha uns candelers que decoren 
els nínxols d’algunes capelles. Finalment, també s’ha d’atribuir a Miquel 
Vadell la mesa de la capella de sant Joan Baptista, la restauració del retaule 
del sant Crist de les Ànimes i, possiblement, el daurat d’algun altre detall.

1  Graduat en Història de l’Art a la Universitat de Barcelona (2016), graduat en Teologia a 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià (2018), graduat en Filosofia a la Universitat de Barcelona 
(2018), màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església a la Universitat Ramon Llull 
(2019). Professor de Ciències Socials.
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Estat de la qüestió 

 Fent una revisió de les publicacions que podem trobar sobre les obres que 
ens ocupen, veiem que n’hi ha molt poques. Tampoc les fonts documentals 
són gaire nombroses tot i que, a l’hemeroteca del Correo de Mallorca, po-
dem trobar una entrada que fa referència a la benedicció de la Mare de Déu 
Morta. A l’Arxiu de la Parròquia de Sant Pere de Sencelles, però, trobem 
una plagueta titulada «Notas mes interesants de la parroquia de Sancelles. 
Any 1923» on hi ha ressenyada la benedicció del frontal del Sant Sopar i 
de la marededéu jacent.

 Les tres obres són de l’escultor Miquel Vadell i totes tres van ser creades 
el 1928. Varen ser encarregades per Mn. Guillem Parera, rector de Sen-
celles del 1913 al 1950.2 Podem fer l’aproximació del fet que, tant l’escul-’aproximació del fet que, tant l’escul-
tor com el rector, eren naturals de Manacor.

 A la plagueta trobem que l’any 1928 «En la festividad del Corpus, en que 
predicá el P. Quetgles Franciscá y fou solemnidad molt concorreguda, se 
estrená un frontal nou del Altar Major, fondo tot dorat y reprsentació de la 
Sena. Fou obre de l’escultor D. Miquel Vadell important sisentas sincianta 
pesetas y la secció de la Adoració Nocturna n’hi destiná docentas». En data 
del 15 d’agost també trobem que en «La festividad de la nostra patrona en 
aquest any revestí major resplandor amb la bendició de una estatua yacent 
de Maria Satma. obra de l’escultor Miquel Vadell, que deu ser venerada 
en l’urna altar de la capella de San Juan; per ser el misteri de la gloriosa 
Asunció de M.S. la patrona d’aquesta vila el cual Iltre Ayuntament, tingue 
gran honrra apadrinar dita bendicio fent  un donatiu de cent pesetas. La 
dita estatua costá trescentas setanta y cinc pesetas recullidas de llimosnes 
perticulars. per la capillera, además sumadas las de la colecta del dia de 
la gran festividad. El capvespre amb procesó fou pasetjada pels carrers 
presidint l’Ajuntament amb la Banda de Música de Binisalem. Tot a DG. 
Numero de comunions durant aquest any 62.100. Adquisició de un frontal 
del Altar mayor». A la mateixa plagueta sens va informant puntualment de 
les altres adquisicions. 

 Al Correo de Mallorca, amb data del 17 d’agost de 1928, trobem la crò-’agost de 1928, trobem la crò-
nica de la «Bendición de una imagen» que diu així: «Anteayer, con motivo 

2 BOOM núm. 11, novembre de 1950, p. 451-452.
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de las fiestas que se celebraron en la villa de Sancellas a su Patrona la 
Asunción de Nuestra Señora, tuvo lugar la bendición de una imagen ya-
cente de la Virgen, la cual ha sido construida por el escultor de esta ciudad 
don Miguel Vadell. Dicha imagen, que ha sido costeada con las limosnas 
del pueblo, fue bendecida por el Párroco reverendo don Guillermo Parera, 
siendo apadrinada por el Ayuntamiento de aquella villa ». 

 Quan l’historiador Antoni Arcas realitza el seu estudi sobre l’obra ar-historiador Antoni Arcas realitza el seu estudi sobre l’obra ar-
tística del seu avi, Miquel Arcas, troba documentat al Correo de Mallorca 
de 1928, que Vadell va restaurar la capella del Sant Crist de les Ànimes de 
Sencelles. Ens lamentam de no haver pogut localitzar aquesta crònica ja 
que, actualment, només es deixa consultar la font amb microfilm i la digi-
talització no ha estat del tot completa. Tot i això, tendrem aquesta font com 
a verídica per a realitzar aquest estudi.

 Tot i que la informació és minsa i la bibliografia exigua, les fonts oferei-
xen una ressenya prou completa sobre el frontal i la marededéu, les peces 
que tractarem en aquesta comunicació. D’altra banda, no trobem cap nota 
bibliogràfica ni documental de les altres obres que analitzarem, però que, 
comparant-les amb algunes de similars, es veu clarament que són obra de 
la mà de l’escultor Vadell.

 També és escassa la bibliografia que tenim sobre l’autor, Miquel Vadell i 
Pastor. La recerca de la biografia i de l’obra de l’escultor, que és abundant 
arreu de Mallorca, però no gaire estudiada, reporta pocs resultats. Al Dic-
cionario Biográfico de Manacor, de Joaquín Fuster Valls, hi ha una petita 
nota biogràfica de l’escultor i pintor Miquel Vadell i Pastor, així com un 
llistat incomplet de les obres que va realitzar. Llastimosament, dins aquesta 
llista incompleta no es documenta en absolut la seva obra a Sencelles.

Metodologia

 En aquesta investigació ens hem basat en una metodologia qualitativa. 
Així, juntament amb la recerca bibliogràfica, de fonts documentals i orals, 
els mètodes utilitzats han estat l’observació, l’anàlisi i la comparació d’o-lisi i la comparació d’o-’o-o-
bres amb altres del mateix autor. Per una banda, l’observació de les obres 
ens permet identificar possibles firmes per descartar l’autoria de Vadell, 
que no tendia a signar les seves creacions; però també el reconeixement 
d’elements propis de l’escultor ha estat de gran utilitat per trobar les obres 
de les quals es parla en aquesta comunicació. Les fonts documentals ajuden 
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a poder confirmar les hipòtesis sobre l’autoria, però en moltes ocasions 
aquestes s’han perdut o, simplement, són inexistents. Així, cal passar a 
l’anàlisi més exhaustiva de cada obra i tenir en compte el material utilitzat, 
les tècniques, la iconografia i els motius plasmats en ella. Finalment, ens 
basem en la comparació amb altres obres de Miquel Vadell per constatar-
ne les similituds i percebre’n les diferències. Per a lectura de les mesures 
posarem sempre en primer lloc l’alçada, en segon l’amplitud, i en tercer i 
darrer, la profunditat. És en cas de sant Tarcisi o de la marededéu morta que 
ens pot resultar estranya l’alçada, recordem que són sants jacents i l’altària 
és molt poca.

L’artista Miquel Vadell i Pastor

Miquel Vadell i Pastor (1881-1961), natural de Manacor, va obrir, l’any 
1906, un taller a Ciutat, concretament al carrer Monti-Sion número 33-35. 
Allà es dedicava principalment a l’escultura i a la pintura de temàtica reli-
giosa. Tot i no ser gaire conegut, té moltíssimes obres arreu de Mallorca, 
com els retaules majors de la parròquia de la Transfiguració d’Artà, dels 
Dolors de Manacor, de Santa Maria de Sineu i del convent de Sant Felip 
Neri de Porreres. A les capelles laterals de les esglésies esmentades hi ha 
altres obres seves, però també a molts altres indrets dels temples mallor-
quins. Fins i tot trobem la seva petjada a Menorca. Va ser realment prolífic.
Estudiada la seva obra,3 podem afirmar que Vadell adequava l’estil de les 
seves creacions a l’estil de l’església a les quals eren destinades, especial-estil de l’església a les quals eren destinades, especial-’església a les quals eren destinades, especial-
ment els retaules. En aquest cas, en ser la parròquia de Sant Pere d’estil 
barroc, podem observar que el frontal, la talla de la marededéu i tots els 
altres elements prenen alguna influència barroca. 

 De moment no hem pogut localitzar cap fotografia de l’escultor Vadell, 
però sí que hem pogut trobar un anunci que sortia sovint a la publicació 
franciscana El Heraldo de Cristo (fig. 1).

3 VENY, A. “L’obra escultòrica de Miquel Vadell i Pastor a l’Oratori de Porreres” A: Jorna-
des Estudis Locals Porreres, Campos: Imprenta Adrover, 2017.
VENY, A. “El retaule del Roser de l’església parroquial de Sant Andreu i altres obres de Mi-
quel Vadell i Pastor a Santanyí” A: Jornades Estudis Locals Santanyí. Santanyí, 2017.
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El frontal d’altar

 Segons Mn. Alcover, un frontal és «una peça de tela, fusta o metall que 
forma part de la davantera d’un altar»,4 i que solia ser del color litúrgic de 
la celebració. 

 D’aquest tipus de frontals d’altar, daurats —que respondrien al color 
blanc, el de les solemnitats—, amb l’escena del Sant Sopar i de l’escultor 
Vadell mateix, en trobem tres a tot Mallorca. Un a l’Oratori de Porreres 
(fig. 2), datat de 1929,5 que mesura 1 x 3 x 0’15  m. Un altre a la parroquial 
d’Artà (fig. 3), datat de 1912,6 que mesura 1 x 2’43 x 0’15m .

4  Alcover, A. Diccionari català – valencià – balear, Tom VI, Palma, 1954

5  RIERA, L. I ROSSELLÓ, J. La Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Porreres. 
Direcció General de Cultura: Palma de Mallorca, 1992, p. 244.

6 CARRIÓ, G. L’església de la Transfiguració del Senyor, Artà. Estudi historicoartístic. Con-
sell de Mallorca: Palma, 2002, p. 48 i 97. 
Només parla de l’any en que es va construir l’altar, aportant la factura d’aquest. Tot i que do-altar, aportant la factura d’aquest. Tot i que do-aquest. Tot i que do-
cumenta el frontal com a obra de Miquel Vadell, podem posar en dubte l’any de la construcció 
d’aquest. Vistes les similituts de l’obra, podria ser de 1928 o 1929.

 Figura 1

 Figura 2



268 

 I el tercer, el de Sencelles (fig. 4), datat de 1928, les mesures del qual són 
1 x 2’41  x 0’15 m, i que va costar 650 pessetes. Els frontals havien de ser 
de les mateixes mesures que l’altar al qual anaven destinats.

 

El frontal de Sencelles amb el Sant Sopar consta d’una representació de la 
taula, amb Jesús i els dotze apòstols, en el moment en què Jesús celebra el 
sopar pasqual. Tots els personatges d’aquesta representació estan col·locats 
en grups, els dels costats en grups de quatre i el central en un grup de cinc. 
Jesús és al centre i els apòstols dirigeixen la seva atenció vers el mestre. 
El fons del frontal és daurat, d’un daurat més fort que l’habitual en l’obra 
de Vadell, segurament per fer conjunt amb el retaule major. La pintura és 
policromada amb colors vius i tons fluixos. Cal destacar els plecs de les 
vestidures dels apòstols i del Crist mateix, com també els del mantell de la 
taula, que donen moviment a la pintura. Aquest frontal és diferent respecte 
dels altres dos, i destaca per tenir una pilastra amb decoracions florals a 
cada costat (fig. 5).

 Figura 3

 Figura 4
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 En l’actualitat aquest frontal de Sencelles 
és l’únic que compleix la seva funció (fig. 6). 
L’artanenc està incrustat dins el retaule major 
com si fos una mena de predel·la, mentre que el 
porrerenc està penjat damunt la calaixera de la 
sagristia del convent.

La Mare de Déu Morta

 El muntatge de la Dormició de Maria, o la Mare de Deu d’Agost, és una 
tradició ben viva a Mallorca. Consisteix en el muntatge d’un llit monumen-
tal, col·locat enmig o prop del portal major de l’església, on s’hi exposa 
una imatge jacent de santa Maria, coneguda popularment per «la Mare de 
Déu Morta». Aquest tipus de túmul és conegut també com a monument. 
Dins el llenguatge catòlic, la paraula ‘monument’ significa sepulcre i pot 
fer referència a l’urna del dijous sant o al llit de la marededéu. Fins i tot, 
en alguns casos, podem trobar similituds entre el llit de la Mare de Déu i 
l’urna eucarística de dijous sant. Cap el dia 15 d’agost, festivitat litúrgica 
de l’Assumpció de Maria, és costum situar un altar als peus d’aquest mo-Assumpció de Maria, és costum situar un altar als peus d’aquest mo-s costum situar un altar als peus d’aquest mo-aquest mo-
nument amb la seva creu i la cera corresponent, com també guarnir-lo amb 

 Figura 5 Figura 6
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moltes alfabegueres i bellveures. Sovint, aquestes composicions poden 
portar cortinatges o vels. 

 La imatge de la Mare de Déu jacent que va tallar l’escultor Vadell el 
1928 va ser concebuda pel llit neoclàssic que hi havia a l’església parroqui-ssic que hi havia a l’església parroqui-’església parroqui-sia parroqui-
al. Malauradament no ha arribat als nostres dies. Però, per la documentació 
fotogràfica que tenim, sabem que era així.

 La imatge que tractem, que es troba situada dins l’altar de la capella de 
Sant Joan Baptista, sembla que podia estar inspirada en la imatge barroca 
que es custodia a l’església de Santa Catalina de Sena, de Ciutat, que des-
taca per la seva expressivitat. 

 Cal pensar que, quan varen encarregar aquesta talla a l’escultor Vadell, 
es varen tenir presents tres factors. El primer era que havia d’encaixar en 
les mesures del sepulcre ja existent del monument neoclàssic. El segon, que 
havia d’estar situada, la resta de l’any, dins l’altar de la capella de Sant Joan 
Baptista, per la qual Vadell també va construir l’altar aprofitant la valuosa 
pintura renaixentista del col·legi apostòlic. Segurament, per aquests dos 
factors esmentats, el coixí de la marededeu jacent coincideix amb les me-
sures del sepulcre i és de 1’75 x 0’60 m, i la talla en si mesura 1’80 x 0’62 
x 0’44 m, és a dir, sobresurt tant pel cap com pels peus, a causa que l’urna 
de l’altar on està situada havia de tenir les mesures de les pintures dels 
apòstols i deixa més espai. I encara resta el tercer factor, que podem intuir: 
que l’altar, que actua de sepulcre durant tot l’any, fos de fàcil obertura per 
poder treure la imatge per a la seva festivitat.

 L’altar de la capella de Sant Joan

 Com ja hem dit, dins l’altar de la capella del Baptista hi reposa la talla 
de la Mare de Déu. Les mesures de l’altar són 1’01 x de 2’68 x 0’75 m. 
Aquestes mesures havien d’estar sotmeses a les pintures renaixentistes dels 
apòstols que contemplen la Dormició de Maria.

 L’altar, datat de 1927,7 està fet amb el daurat que caracteritza l’escultor Va-escultor Va-
dell amb l’única decoració d’una columna a cada costat, decorades, aquestes, 
amb elements vegetals (fig. 7). La base de l’altar vol imitar un marbrejat. 

7  Plagueta de Notas mes interesants de la parroquia de Sancelles. Any 1923
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Com ja hem esmentat, és un altar de 
fàcil obertura, només estirant-lo ja 
s’obre i es pot treure i arraconar amb 
molta facilitat la imatge jacent de santa 
Maria. Tot i això, l’altar també està pre-
parat per sostenir el pes de l’ara, ja que 
fins abans del Concili Vaticà II era obli-
gat celebrar l’eucaristia sobre una pedra 
que contingués relíquies de màrtirs. 
De fet, els altars acostumaven a ser de 
pedra, però l’ara (que és una pedra pe-
tita, comparada amb la proporció d’un 
altar), que acostumava a ser quadrada, 
solucionava aquest problema. 

  A la capella de 
la Mare de Déu de 
Lourdes de l’església 
parroquial de Sant An-
toni Abat de sa Pobla 
trobem un altar molt 
similar a aquest, obra 
de l’escultor Vadell, i 
que, a més, té la ma-la ma-
teixa funció que el que 
estudiem, custodiar la 
talla de la Mare de Déu 
jacent (fig. 8).

El retaulet de santa Tereseta

   A una paret lateral de la capella de la Mare de Déu de Lourdes hi trobem 
un retaule de petites dimensions on hi ha entronitzada una imatge de santa 
Teresa de l’infant Jesús o de Lisieux. La imatge de santa Teresa procedeix 
dels tallers d’Olot i, per raó de ser feta amb motlle en un taller tan industrial, 

 Figura 7

 Figura 8
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no té valor artístic. Ara bé, la seva bellesa, la seva finesa i delicadesa poden 
transmetre una més profunda espiritualitat que no pas una de tallada. Real-
ment, la seva funció era aquesta: són imatges devocionals.

 Però el que ens interessa d’aquest 
conjunt és el retaulet en sí (fig. 9). 
En cap lloc trobem documentada 
l’autoria de Vadell, però el daurat 
i l’estil el delata. És datat de 1926.8 

Vadell no acostumava a signar les 
seves escultures, com hem dit, no-
més signava les pintures. Per això, 
quan ens trobem amb peces així, 
cal anar a cercar obres de Miquel 
Vadell que sí que estan documen-
tades, i comparar-les.

 El templet mesura  2’75  x 
1’24 x 0’42 m. És totalment daurat 
i està compost per un carrer prin-compost per un carrer prin-
cipal on s’allotja la imatge de la 
santa, i dos de laterals, un a cada 
costat, amb elements decoratius 
vegetals (fig. 10). 

8 Plagueta de Notas mes interesants de la parroquia de Sancelles. Any 1923

 Figura 10

 Figura 9
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 Està format per una base i la mènsula, que també incorpora elements 
vegetals decoratius (fig. 11). La funció de la mènsula no és altra que la 
de sostenir la imatge de la santa. El dosseret que el cobreix està dividit en 
diferents parts: a la inferior té uns arcs que queden oberts sobre la santa, 
el segueix una cornisa i una cúpula d’estil bizantí, i una creu corona tot el 
conjunt.

 

 Vegem, ara, altres obres de Vadell a partir les quals podem atribuir-li 
aquesta autoria. A l’Oratori de Sant Felip Neri de Porreres en trobem el més 
gran exponent.

 Figura 11

 Figura 12



274 

Tant a l’altar major (fig. 12) com a la capella de Lourdes (fig. 13), hi ha els 
mateixos dosserets, però també se n’observen uns de similars a la capella 
de la Puríssima de la parròquia de Sant Antoni Abat de sa Pobla (fig. 14) i 
al retaule de la Puríssima de la parròquia de Sant Bartomeu de Capdepera 
(fig. 15). 

 Figura 13

 Figura 14
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 Pel que fa a la mènsula, n’hi ha un exemple clarament comparable a la 
capella de la Mare de Déu de Fàtima, també de l’Oratori de Porreres (fig. 
16). 

 De retaulets d’aquests tipus, de l’escultor Vadell, en trobem quatre de 
similars a la Capella de la Caritat de Llucmajor, però amb una estilística 

 Figura 15

 Figura 16
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totalment diferent, perquè eren destinats a un temple d’estil neogòtic, no 
a un de barroc, com el de Sencelles o el de sa Pobla, o a un de neobarroc 
italià, com el de l’Oratori de Porreres.

Sant Tarcisi

 Un altre element destacat de l’escultor Vadell, dins la parròquia de Sant 
Pere de Sencelles, és la imatge jacent de sant Tarsici, datada de 1917.9 La 
trobem dins de la predel·la del retaule de sant Lluís Gonzaga, a l’interior de 
la capella del Roser (fig. 17). 

 Tampoc tenim cap documentació escrita del fet que Vadell en sigui l’au-
tor, però per l’estil i per altres obres similars, ens atrevim a atorgar-li’n 
l’autoria. Tant per la base daurada amb motius vegetals ornamentals com 
pel simple fet de ser jacent de cartró pedra, n’hi ha prou per adjudicar-l’hi. 

 De sants Tarsicis jacents, que haguem trobat fins a dia d’avui, n’hi ha 
nou en tot Mallorca. Tots, excepte dos, que són de talla, són fets de cartró 
pedra, amb motlle, i mesuren 0’40 x 1’25 x 0’44 m. De l’escultor Vadell, 
documentat, només hem localitzat el de l’Oratori de Sant Felip Neri de 
Porreres (fig. 18),10 que està fet amb el mateix motlle que el que tractem, 
el de Sencelles. També amb el mateix motlle estan fets els de la parròquia 

9  Plagueta de Notas mes interesants de la parroquia de Sancelles. Any 1923

10 RIERA, L. I ROSSELLÓ, J. La Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Porreres. 
Direcció General de Cultura: Palma de Mallorca, 1992, p. 169.

 Figura 17
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de sa Pobla, el de la parròquia de Crist Rei de Manacor, el del convent de 
la Puresa de Manacor (procedent del que hi havia a la capella que aquesta 
congregació té a Inca), el de l’ermita de Sant Honorat i el de la capella 
de l’escola de la Porciúncula. És veritat que hi va haver una altra talla a 
la parròquia de Sineu, però va ser-hi, per motius desconeguts, durant poc 
temps.11 Pel que fa als sants Tarsicis de talla, n’hem trobat dos, un a la par-
ròquia de Campos i un altre a la parròquia de Porto Cristo.

 Sembla que representar aquest sant jacent a Mallorca era ben propi de 
Vadell, tot i que, fins ara, no n’hem aconseguit descobrir cap altre a la resta 
de l’illa. Tot i això, a la majoria dels llocs esmentats on n’hi ha un, hi ha 
molta més obra de l’escultor Vadell. 

 La majoria d’aquests sants Tarsicis es portaven en processons eucarís-’aquests sants Tarsicis es portaven en processons eucarís-
tiques. Així es feia, a Sencelles, el dia del Corpus Cristi.12 En ser el patró 
dels infants de primera comunió, era portat pels infants mateixos en les 
processons eucarístiques dels diferents indrets. 

 Aquesta creiem que és una de les raons perquè estigui fet amb material 
menys noble, afavorir-ne la lleugeresa. També hi podria haver un segon 
motiu: que el cartró pedra era més econòmic que no pas fer-lo de talla. 

11 ROTGER, J. L’església de Sineu, Palma, 1944, p. 270-271.

12 Testimoni Oral de Jordi Llabrés Sanz, 6 d’octubre de 2019.

 Figura 18
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Restauració de la capella del Sant Crist de les Ànimes 

 No sabem quina és la restauració que l’escultor va realitzar en el retaule 
del Sant Crist de les Ànimes el 1928 (fig. 19), però tendim a pensar que va 
solucionar el problema de la doble predel·la que pateixen la majoria de re-
taules de la parròquia de Sencelles i, tal vegada, una repintada o daurat del 
retaule. L’escultor Vadell mateix, amb anterioritat, concretament el 1916, 
ja havia restaurat la capella del Sant Crist de les Ànimes de Sineu,13 a més 
de ser l’autor d’alguns retaules on el sant Crist de les Ànimes n’és el titu-alguns retaules on el sant Crist de les Ànimes n’és el titu-’és el titu-
lar. Però una altra restauració d’un retaulet que feu Vadell el 1909,14 fou al 
convent de la Puresa de Ciutat, on hi predomina el daurat que caracteritza 
Vadell i motius blaus que ja trobem al retaule que tractem de Sencelles. En 
el cas de la Puresa es veu que el va daurar de nou i li va afegir tota la part 
inferior, que és on predomina el color blau (fig. 20).

13  Annales Sineu (1916)

14  JUAN, M. Una insigne Balear Madre Cayetana Alberta Giménez (1837 – 1922) I, Palma, 
1986, p. 456.

 Figura 19  Figura 20
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Iconografia15

El Sant sopar

 El Sant Sopar a Jerusalem és el darrer sopar que va fer Jesús amb els 
apòstols abans de la traïció de Judes. Es diferencia de tots els altres sopars 
narrats a l’Evangeli pel seu alt significat litúrgic i místic. No és un sopar 
d’acomiadament, sinó la celebració de la Pasqua jueva i la instauració del 
sagrament de la Comunió eucarística. Com passa sovint a la Bíblia, hi ha 
diferents interpretacions del que va ser exactament el que va passar, ja que 
no tots els evangelis coincideixen del tot. Però són detalls menors, quan el 
que compta, o el que hauria de comptar, és el missatge espiritual. La impor-
tància del Sant Sopar en la cultura europea queda clara quan ens adonem 
que segurament és un dels fets més representats en la iconografia al llarg 
de la història. Jesús va celebrar la Pasqua envoltat dels seus i va permetre’s 
donar una gran quantitat d’amor i tendresa cap a la resta d’homes, mal-’amor i tendresa cap a la resta d’homes, mal-
grat que sabia que moriria l’endemà: això és el que s’intenta reflectir en 
les escenes del Sant Sopar. És el que resumia, en poques paraules, sant 
Joan: «Els estimà fins a la fi» (Joan 13, 1). En la representació de Vadell 
de l’escena del Sant Sopar, s’hi poden distingir sant Joan Evangelista, per-escena del Sant Sopar, s’hi poden distingir sant Joan Evangelista, per-’hi poden distingir sant Joan Evangelista, per-
què és el més jove i perquè està recolzat sobre el pit de Crist, a la dreta de 
Jesús; sant Pere, perquè és un home gran i mig calb, a l’esquerra del Crist 
(fig. 21), i Judes Iscariot (fig. 22), perquè està assegut en primer pla, al cap 
de taula, i perquè porta el sarró de les trenta monedes. De fet, Judes és qui 
està assegut més lluny del bon Jesús. Així com trobem el deixeble estimat 
a la seva dreta, amb el cap sobre el seu pit, demostrant gran tendresa, pel 
contrari, trobem a l’Iscariot més allunyat i a l’esquerra. 

15  Tota la informació d’aquest apartat s’ha extret de REÁU (1997).

 Figura 21
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 En aquesta escena del Sant 
Sopar crida l’atenció que a sobre 
la taula hi ha tres calzes enlloc 
d’un, però només el central és el 
calze de Jesús, el grial, amb el 
qual va pronunciar les paraules 
d’«Això és la meva sang, la sang 
de l’aliança, vessada per tothom» 
(Mc.14, 24); els altres dos calzes 
són copes de l’aixovar que van 
emprar-se per sopar.

La Mare de Déu morta

 En cap dels evangelis trobem 
cap referència a la mort de la 
Mare de Déu, com tampoc troba-
ríem cap referència sobre la seva 
Assumpció ni la seva Coronació. 
Ara bé, sí que podem trobar-ne 
informació als evangelis apòcri-
fs, com també de manera popular, 
a La llegenda àuria, del segle Xii. 
Així com Maria mateix havia compartit la passió del seu fi ll, havia de parti-com Maria mateix havia compartit la passió del seu fill, havia de parti-
cipar en la seva glorificació. Des d’antic, la Verge Maria va ser assimilada a 
la Dona de l’Apocalipsi. No debades, a l’Antic Testament trobem diferents 
ascensions de patriarques i profetes que també havien tingut el privilegi de 
defugir la mort i ascendir directament al cel. Evidentment, si els sants de 
l’Antic Testament tenien aquest privilegi, per què no el podia tenir la Mare 
de Déu?

 A l’art occidental podem trobar la representació de la Dormició de la 
Mare de Déu de quatre maneres: tombada al llit, agenollada, asseguda i 
dempeus amb el cap mirant cap al cel. La representació que tractem en 
aquesta comunicació és la de jacent al llit. Aquest tipus de representacions 
es varen iniciar el segle xv amb els tradicionals llits. 

 Figura 22
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 Vadell va representar la Verge amb les dues mans sobre el pit i amb la 
cara, una mica elevada, molt expressiva (fig. 23).

  El cos de la marededeu roman damunt un llarg coixí, mentre que el 
cap reposa damunt un altre coixinet decorat amb una borla daurada a cada 
cantó. Ambdós coixins són d’un to grisenc i tenen una policromia amb 
motius vegetals de color marronós. Santa Maria va vestida amb vel de color 
cel que li cobreix tot el cos i que, a la part del pit, deixa veure el vestit d’un 
color rosat vermellós. Per altra banda, a través de les mànigues i del coll es 
veu que porta una altra peça de roba interior de color blanc (fig. 24). 

 Figura 23

 Figura 24
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 El daurat serveix per decorar els contorns del vestit. Al daurat de la part 
dels peus trobem una mica de policromia. L’aurèola porta les dotze es-’aurèola porta les dotze es-
trelles amb les quals s’acostuma a coronar les imatges de santa Maria; en 
aquest cas les estrelles són daurades (fig. 25).

Sant Tarcisi

 Sant Tarsici fou un jove acòlit que va ser el primer màrtir de l’Eucaristia. 
Va deixar-se matar abans que entregar l’hòstia que portava als pagans. Va 
morir lapidat l’any 258 a Roma a la Via Appia. Se’l sol representar ago-
nitzant amb l’hòstia sobre el cor protegida amb la mà. Però la imatge de 
Vadell és una representació jacent, per la qual cosa el sant està col·locat 
sobre una tela blanca que roman damunt les pedres en les quals va morir 
lapidat. Del front li regalima sang. Amb la mà esquerra se li pot fer aga-
far una palma martirial. Porta les vestidures pròpies de l’època, amb tons 
verds i rosats, a més de les sandàlies que també són verdes. A les vestidures 
verdes és on trobem la policromia daurada.

 Figura 25
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Conclusions

 Com hem vist al llarg de la comunicació, la mà de Miquel Vadell i Pas-
tor ha estat una de les que varen perfilar el patrimoni artístic eclesiàstic 
del poble de Sencelles, entre molts altres. Segurament, quan es facin re-
stauracions de retaules a la parròquia de Sencelles, es podrien trobar altres 
elements de Vadell, com són els canelobres “davanters” que hi ha a algunes 
capelles, això com tal vegada, altres elements daurats, com són les borles 
que actualment hi ha en el misteri del naixement del Senyor, o com la creu 
que abans hi havia a la trona. Per la falta de documentació, i per por a 
equivocar-nos no els inclouem en aquesta comunicació.

 A tall de conclusió només es vol recalcar la importància que té donar 
a conèixer el patrimoni que conservem arreu de l’illa i també treure de 
l’oblit aquells artistes que tant han donat a la història de l’art de Mallorca 
i tan poc han rebut a canvi des de l’àmbit de la investigació. Aquest era un 
dels principals objectius d’aquesta comunicació. Com ja hem hipotetitzat, 
segurament a Sencelles es trobaran més treballs creats per Miquel Vadell i 
Pastor, i esperem que, arribat el moment, es cataloguin com a tals.

 De l’obra d’aquest escultor i pintor, n’hem pogut veure algunes de les 
principals característiques, com el daurat que trobem en la majoria de les 
seves creacions. Volem destacar però, tot i que ja s’ha dit abans, l’afany 
de Vadell per realitzar obres que estassin en consonància amb el temple o 
el lloc on havien d’estar col·locades. Així, Vadell va conjugar elements de 
moviments neo amb temples d’estil gòtic o barroc. Cal reconèixer que és 
una jugada mestra d’un artista que va recórrer Mallorca deixant arreu el seu 
llegat. 

 No podem concloure aquesta comunicació sense posar èmfasi en el pa-
trimoni artístic que hem pogut gaudir i analitzar de més a prop al poble 
de Sencelles. Des d’aquestes línies, puc estar agraït de poder donar-lo a 
conèixer una mica més. 
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LES BACINES DE LES ESGLÉSIES DEL  
TERME MUNICIPAL DE SENCELLES. 
PRESENTACIÓ I CATÀLEG.

Les bacines

 El diccionari Alcover-Moll diu així: “Bacina: Plat fondo o altre recipient 
per recollir diners en acapta”. 

 A l’antic testament una bacina es feia servir per recollir la sang dels 
animals sacrificats. No obstant això, l’origen de les bacines a les esglésies 
catòliques ho trobam a finals del segle XII amb el papa Innocenci III que 
va permetre que es col·loquessin en els temples amb la intenció que els 
feligresos poguessin deixar les seves almoines. 

 Les bacines  utilitzades a l’església catòlica, són plats fondos de formes 
circulars o bé ovalades, amb unes voreres planes. Solen ser de llautó o 
d’aram i sovint porten decoracions, figures o talles religioses. Moltes con-
serven al centre del plat una petita talla que representa imatges de la Verge 
o sants patrons de devoció popular. Moltes d’aquestes talles estan realitza-
des sobre fustes policromades i/o daurades encara que en alguns casos hi 
trobam imatges realitzades amb fang. 

 Moltes d’aquestes bacines formaven part de les diferents obreries o con-
fraries que hi havia a les esglésies que s’encarregaven del culte del sant o 
santa, el qual en molts de casos, posseïa una capella dins l’església. Les 
obreries que existien a les esglésies durant el segle XIX i sobretot el XX,  
tenien cura durant tot l’any de recaptar doblers pel culte del sant,  per a la 
preparació de les processons, per enramellar la capella i per als diferents 
actes festius

 Aquestes obreries designaven un baciner el qual era la persona encar-
regada de fer la capta dels diners de les almoines amb la bacina. Els baci-
ners eren nomenats pel rector i normalment solien ser renovats cada quatre 
anys, encara que en molts de casos era un càrrec vitalici i hereditari. Segons 
el diccionari català-valencià-balear era un “Privilegi atorgat als baciners e 
colligints les almoynes de la sglesia” doc. a. 1475 (Arx. Cor. Ar.).
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 D’acord amb la recerca efectuada en el terme municipal de Sencelles, 
hi trobam actualment un total de 33 bacines, les quals es troben repartides 
entre les diferents esglésies del municipi: 

· Església parroquial de Sant Pere de Sencelles: hi trobam major nom-
bre, amb un total de 20 bacines, de les quals destacar que 17 tenen una 
imatge de culte. 

· Església parroquial de Sant Cristòfol de Biniali: hi ha un total de 8 ba-
cines, 7  d’elles amb una imatge religiosa. La bacina que no porta cap 
imatge, es tractaria probablement de la més antiga que es conserva dins 
el municipi de Sencelles.  

· Església de la Mare de Déu del Carme de Ruberts: té un total de 4 ba-
cines, una sense imatge, dues amb imatge i la quarta que s’ha perdut 
la imatge.

· Oratori de Sant Josep de Jornets: es troba una única bacina amb la 
imatge de les Ànimes del purgatori.



289 

Catàleg

Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina de Sant Gil
Dimensions: 17,9cm (altura) i 19,6cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada 
Materials: Fusta  i estany
Estat de conservació: Dolent

Descripció: Figura masculina, situada damunt una peanya. Vesteix una 
túnica obscura. El cap es troba lleugerament inclinat. Amb la mà esque-
rra sosté un llibre tancat, mentre que el braç dret es troba aixecat. 
S’observen dues incisions a tot el diàmetre de la vorera i a l’interior del 
plat.
Observacions: La talla presenta pèrdues generalitzades de les capes de 
preparació i policromia, a més de la mutilació del peu esquerre i de la mà 
dreta, on segurament subjectava un bàcul.
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Títol: Bacina de la Mare de Déu del Carme
Dimensions: 19,9cm (altura) i 20cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó 
Estat de conservació: Bo/Regular

 Descripció: Figura femenina sobre una peanya en forma de núvol, 
que vesteix túnica marronosa i capa blanquinosa.  La mà dreta es troba 
exempta i amb una posició avançada, indici que subjectaria el caracte-
rístic escapulari que normalment porta la Mare de Déu del Carme (avui 
en dia es troba desaparegut). Amb el braç esquer sustenta un infant de 
poca edat. 
La talla es troba desplaçada del centre del plat. Presenta una vorera alça-
da.
Observacions: Presenta petites pèrdues de policromia a l’anvers de la 
talla. Pèrdues de capa de preparació a la peanya. 
Tant la Verge com l’infant Jesús havien tingut corona o bé aureola, ja que 
a la part posterior del cap presenten un orifici. Hi trobam restes de cera.
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Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina del Nom Jesús 
Dimensions: 17,3cm (altura) i 32,4 x 23,8cm 
Tècnica: Talla policromada i daurada 
Materials: Fusta i llautó 
Estat de conservació: Regular 
 
Descripció: Infant de curta edat sobre peanya, vesteix una túnica, dorada 
i esgrafiat amb blau. Al centre del pit hi trobam una esfera vermella en 
forma de cor. A la mà esquerra sosté una bolla, i el braç dret es troba 
lleugerament aixecat. 
El plat és rectangular amb els extrems arrodonits. La talla es troba des-
plaçada del centre del plat.
Observacions: Presenta pèrdues de suport a les mans i li manquen dits. 
També presenta petites pèrdues de policromia a les carnacions i clivellats 
generalitzades. Hi ha restes de cera a l’anvers de la talla. 
Es localitza una intervenció posterior en forma de repintat de les carna-
cions (cara i mans). Es troben indicis d’algun tipus d’aurèola o similar.   
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Títol: Bacina de Sant Vicenç Ferrer
Dimensions: 20,3cm (altura) i 21,2cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Regular/Dolent

Descripció: Figura masculina sobre una peanya quadrada, vesteix hàbit 
dominicà, túnica blanca i capa negre. A la mà esquerra sustenta un llibre 
tancat de color vermell  que simbolitza la Bíblia, i la mà dreta alçada amb 
el dit índex senyalant al cel. 
La talla es troba desplaçada del centre del plat. Presenta una vorera alça-
da.
Observacions: Presenta clivellats a la túnica i també una gran fissura en-
tra la talla i la peanya. S’observen descamacions de la fusta a la part 
inferior, una intervenció anterior de repintat de la policromia i restes de 
metall  de l’aurèola a l’anvers del cap.
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Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina de la Santíssima Trinitat 
Dimensions: 24,3cm (altura) i 21,2cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Bo/Regular 

Descripció: Conjunt escultòric, format per dues persones masculines as-
segudes sobre un gran núvol, en el centre del qual apareix un colom 
incidit en raigs. A la dreta del núvol apareix representada una figura mas-
culina amb barba, túnica blava i mà esquerra recalçada sobre una bolla 
del món que descansa sobre la cama. A l’esquerra hi trobam una figura 
masculina que vesteix solament un drap vermell nuat a la cintura.
Tot el conjunt descansa sobre una peanya blau-cel.
El plat està bombat al centre amb la vorera plana.
Observacions: Presenta atac de xilòfags en estat inactiu. Capa superficial 
de vernís en estat d’oxidació. Es pot observar una intervenció anterior, 
amb repintats puntuals i petites pèrdues de policromia. També, hi ha mu-
tilacions de braços i una fissura a la base provocada pel clau que uneix la 
talla amb el plat.  Probablement portessin algun tipus d’aurèola.
El conjunt escultòric es desmunta amb dues peces, mitjançant una espiga 
de fusta.
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Títol: Bacina de Santa Catalina Tomàs
Dimensions: 19,8cm (altura) i 24cm (diàmetre)
Tècnica: Fang cuit i policromat
Materials: Fang i llautó
Estat de conservació: Regular

Descripció: Figura femenina, vestit hàbit agustí, amb túnica i vel negre, 
toca i roquet de color blanc.
El plat presenta al centre una esglaonada arrodonida on descansa la talla.  
La vorera és plana i arrodonida.
Observacions: Mutilacions dels dos braços on segurament hi havia els 
atributs de la santa (pa de sucre i ocell). Nombroses pèrdues de policro-
mia, presenta clivellats a les carnacions i restes de vernís. Es pot observar 
a la part superior del cap un orifici que respondria a algun tipus d’aurèola, 
avui en dia desapareguda.
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Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina de Santa Lucia
Dimensions: 21cm (altura) i 19,1cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Figura femenina, jove, vesteix túnica taronja i mantell ver-
mell. Entre les mans porta els seus atributs, a la mà esquerra copa amb 
ulls i a la mà dreta una palma. 
Es troba sobre una peanya quadrada de color marró.
El plat es troba lleugerament aixecat al centre on descansa la talla. Les 
voreres són planes i lleugerament arrodonides.
Observacions: Presència d’atac de xilòfags. Probablement portes algun 
tipus d’aurèola.
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Títol: Bacina de Sant Isidre Llaurador
Dimensions: 20,1cm (altura) i 19,5cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Regular

Descripció: Figura masculina amb peu sobre una peanya rocosa. Vesteix 
amb roba marronosa i cinturó beix.   
El plat presenta una àmplia vorera plana.
Observacions: S’observen pèrdues de policromia a diferents indrets de 
la talla, amb una mutilació del braç esquerre i fissura al braç dret i a la 
peanya. També es pot apreciar la presència d’un vernís engroguit per tota 
la superfície de la talla i un atac de xilòfags. Probablement portés algun 
tipus d’aurèola, ja que hi ha un orifici al cap.
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Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina de Sant Antoni Abat
Dimensions: 24cm (altura) i 26,5cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó 
Estat de conservació: Bo/Regular

Descripció: Figura masculina, vesteix túnica marronosa, a la mà dreta 
aguanta un bastó amb la característica campaneta, ambdues d’argent.  
Als peus hi trobam els dos atributs característics: a un costat el foc, i a 
l’altre el porc. Porta una aurèola d’argent al cap.
El plat presenta vorera aixecada plana i arrodonida.
Observacions: Presenta pèrdues de policromia i capa de preparació a la 
peanya, fruit de la devoció. S’observa restes de cera a l’anvers i una in-
tervenció anterior en forma de repintats puntuals.   
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Títol: Bacina de Sant Sebastià
Dimensions: 18,6cm (altura) i 18cm (diàmetre)
Tècnica: Fusta policromada
Materials: Fusta, llautó i material tèxtil
Estat de conservació: Bo

Descripció: Figura masculina, subjectat a un tronc pels dos braços. El cap 
està lleugerament inclinat cap a la dreta. Vesteix solament un drap nuat 
a la cintura. Localitzem tres fletxes clavades, dues al cos i un altre a la 
cama esquerra. Trobam la talla sobre una peanya quadrada.
El plat presenta vorera plana aixecada i arrodonida.
Observacions: S’observen restes de cera fruit de la seva devoció i dife-
rents fissures a peus i al revers de la talla.  Es localitzen diferents inter-
vencions anteriors com vernís, col·locació d’un fil de ferro per unir la 
talla amb el tronc.  Probablement portava algun tipus d’aurèola, ja que 
resten indicis amb forma d’orifici a la part superior del cap.
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Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina de Santa Àgueda
Dimensions: 21cm (altura) i 23,3cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada i daurada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Bo 

Descripció: Figura femenina jove, vesteix túnica daurada i sosté amb la 
mà esquerra un plat amb el seu martiri els dos pits, l’altra mà està lleuge-
rament alçada. Es troba sobre una peanya circular.
El plat és de vorera ampla i plana.
Observacions: Presenta desgast del daurat provocat per la devoció, peti-
tes pèrdues de policromia a la peanya. Probablement portés algun tipus 
d’aurèola, ja que resten indicis al cap amb forma de metall.
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Títol: Bacina de les Ànimes del Purgatori
Dimensions: 18cm (altura) i 25,5cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Regular

Descripció: Figura femenina, amb les mans juntes en posició d’orar. Ves-
teix amb un vestit marronós que incideix amb el vermell simbolitzant les 
flamarades del foc de la part inferior de la talla. Porta un cinturó cenyit 
de color vermellós. 
El plat es troba lleugerament aixecat al centre on descansa la talla. Les 
voreres són planes lleugerament arrodonides
Observacions: S’observa pèrdues de policromia i capa de preparació a 
diferents indrets de la talla. Mutilació del suport a la part inferior del 
revers. Presenta una intervenció anterior en forma de repintat tant a la 
cara com a les mans.  
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Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina de Sant Josep
Dimensions: 17,8cm (altura) i 20,5cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada i daurada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Regular

Descripció: Figura masculina sobre peanya baixa, vesteix túnica daurada, 
i sosté amb la mà esquerra l’infant Jesús.
El plat és de vorera baixa, plana i arrodonida.
Observacions: La talla presenta diferents alteracions, com són el desgast 
del daurat, clivellats, mutilació del braç dret on probablement subjectaria 
una vara amb flors de lliri a l’extrem característic de Sant Josep, atac de 
xilòfags i una intervenció anterior a les carnadures en forma de repintat. 
Probablement portaven algun tipus d’aurèola o símil, ja que resten indi-
cis al cap tant a Sant Josep com a l’infant Jesús en forma d’orifici.
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Títol: Bacina del Santíssim Sagrament
Dimensions: 22cm (altura) i 20,3cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada i platejat
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Regular/Dolent

Descripció: Element que simbolitza un calça d’argent. A la part superior 
s’observa una circumferència metàl·lica, policromada de blanc al centre 
on hi surten diferents raigs i la de sobre en forma de petita creu. 
A l’interior del plat hi trobam una mitja circumferència que el separa amb 
dos. La vorera és plana i arrodonida.
Observacions: Presenta un estat d’oxidació metàl·lica a la circumferèn-
cia amb pèrdua de raigs, oxidació del platejat i pèrdua a diferents indrets 
de la policromia i capa de preparació. Localització de nombrosos repin-
tats per una intervenció anterior.   
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Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina de Sant Pere
Dimensions: 20,5cm (altura) i 19,1cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Figura masculina d’avançada edat sobre peanya quadrada. 
Vesteix túnica verda, cinturó vermell i mantell marró. Amb la mà dreta 
sosté un llibre tancat recolzat al cos. 
El plat circular, amb les voreres planes arrodonides.
Observacions: Presenta una intervenció anterior a la mà esquerra on su-
posadament portava dues claus com atribut. Manquen dits de la mà dreta 
per un atac de xilòfags. Localitzem restes de cera i fissures a la peanya i 
a l’anvers de la talla. Restes de vernís amb estat d’oxidació.
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Títol: Bacina de Sant Pau
Dimensions: 20,5cm (altura) i 19,5cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Figura masculina descalça sobre peanya. Vesteix túnica de 
color blau, cinturó marró clar i mantell vermellós.
El plat circular amb les voreres planes arrodonides.
Observacions: Presenta puntuals pèrdues de policromia i mutilació 
d’ambdós braços, on subjectaria els seus característics atributs un llibre 
i una espasa. Localitzem restes de cera i una capa de vernís per tota la 
superfície de la talla.
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Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina de l’obra de l’església 
Dimensions: 4,6cm (altura) i 40,3cm 
(diàmetre)
Tècnica: -
Materials: Llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Bacina rodona amb voreres arrodonides alçades. A la part de 
la base presenta una incisió sobre el metall, al centre hi destaca una creu 
i voltant-la hi ha sanefes de temàtica florals.
Observacions: Per fons orals es coneix que antigament aquesta bacina 
era la que recaptava doblers pel rector.

Títol: Bacina
Dimensions: 4,5cm (altura) i 32,3cm 
(diàmetre)
Tècnica: -
Materials: Llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Bacina rodona, amb voreres planes i arrodonides.
Observacions: No presenta cap incisió ni marca.

Títol: Bacina
Dimensions: 4,5cm (altura) i 32,3cm
(diàmetre)
Tècnica: -
Materials: Llautó
Estat de conservació: Bo

Observacions: No presenta cap incisió ni marca.
Descripció: Bacina rodona, amb voreres planes i arrodonides.
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Església parroquial de Sant Pere de Sencelles

Títol: Bacina
Dimensions: 4,5cm (altura) i 32,3cm (diàmetre)
Tècnica: -
Materials: Llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Bacina rodona, amb voreres planes i arrodonides.
Observacions: No presenta cap incisió ni marca.
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Església parroquial de Sant Cristòfol de Biniali

Títol: Bacina de Sant Sebastià
Dimensions:  21cm (altura) i 20cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Dolent

Descripció: Figura masculina subjectada pel braç i  la cama dreta a un 
tronc. El cap està lleugerament inclinat cap a la dreta. Vesteix solament 
un drap nuat a la cintura de color blau. Localitzem tres fletxes clavades 
a la banda esquerra. Trobam la talla sobre una peanya circular en forma 
de tronc.
El plat es troba lleugerament aixecat al centre on descansa la talla. Pre-
senta vorera plana, estreta, aixecada i arrodonida.
Observacions: Presenta fissures a la peanya i a la cama dreta. Manquen 
els dos braços i algunes fletxes. S’observen pèrdues de policromia i capa 
de preparació, com també alguns repintats puntuals.
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Títol: Bacina de Sant Cristòfol
Dimensions: 19,5cm (altura) i 20cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada i daurada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Dolent

Descripció: Figura masculina sobre peanya quadrada. Vesteix una cuiras-
sa daurada i mantell vermell i blau. 
El plat es troba lleugerament aixecat al centre on descansa la talla. Pre-
senta vorera plana, estreta, aixecada i arrodonida.
Observacions: Peanya en mal estat. Li manquen els seus habituals atri-
buts que el representen com el fasser i el nin Jesús. S’observen repintats a 
diferents indrets de la talla policromada. Probablement portés algun tipus 
d’aurèola, ja que resten indicis amb forma d’orifici a la part superior del 
cap.
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Església parroquial de Sant Cristòfol de Biniali

Títol: Bacina del Sagrat Cor de Jesús
Dimensions: 23,5cm (altura) i 28,5cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Figura masculina sobre peanya. Vesteix túnica morada i 
mantell blau. Les dues mans assenyalen el pit on hi ha representat el cor. 
Al cap hi porta una senzilla aurèola de metall.
El plat es troba lleugerament aixecat al centre on descansa la talla. Pre-
senta vorera plana, estreta, aixecada i arrodonida.
Observacions: En general es troba en bon estat.
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Títol: Bacina de les Ànimes del Purgatori
Dimensions: 15cm (altura) i 20cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Regular

Descripció: Figura femenina amb les mans juntes en posició d’orar. Ves-
teix amb un vestit blanquinós que incideix amb el vermell simbolitzant 
les flamarades del foc de la part inferior de la talla. 
El plat es troba lleugerament aixecat al centre on descansa la talla. Pre-
senta vorera plana, estreta, aixecada i arrodonida.
Observacions: Presenta pèrdues de policromia a diferents indrets de la 
talla.
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Església parroquial de Sant Cristòfol de Biniali

Títol: Bacina del Santíssim Sagrament
Dimensions: 13,5cm (altura) i 20cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Argent i llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Element que simbolitza un calça d’argent on a la part supe-
rior s’observa una circumferència on surten diferents raigs.
El plat es troba lleugerament aixecat al centre. Presenta vorera plana, 
estreta, aixecada i arrodonida.
Observacions: En general es troba en bon estat.
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Títol: Bacina de Sant Antoni Abat
Dimensions: 23,5cm (altura) i 25cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Bo/Regular

Descripció: Figura sobre peanya rectangular. Vesteix túnica de frare mar-
ronosa amb una franja color blau on hi ha dibuixat una creu i un foc. Amb 
la mà esquerra sosté un llibre obert.
Porta aurèola d’argent al cap.
El plat es troba lleugerament aixecat al centre on descansa la talla. Pre-
senta vorera plana, estreta, aixecada i arrodonida.
Observacions: S’observen nombroses pèrdues de policromia tant a l’an-
vers, al revers i a la peanya. Li manca el característic bastó amb la cam-
paneta que simbolitza a Sant Antoni.  
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Església parroquial de Sant Cristòfol de Biniali

Títol: Bacina de Nostra Senyora de Lourdes
Dimensions: 19,5cm (altura) i 24cm (diàmetre)
Tècnica: Talla policromada
Materials: Fusta i llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Figura femenina sobre peanya. Vesteix túnica i vel blanqui-
nosos i una franja de color cel. Les mans es troben unides en posició 
d’oració. 
El plat es troba lleugerament aixecat al centre on descansa la talla. Pre-
senta vorera plana, estreta, aixecada i arrodonida.
Observacions: S’observa una intervenció anterior en forma de repintats 
puntuals.



314 

Títol: Bacina
Dimensions: 4,2cm (altura) i 33cm (diàmetre)
Tècnica: Llautó repussat i cisellat.
Materials: Llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Plat amb les voreres altes i planes on hi ha incisions amb 
motius florals. Al centre destaca un orifici i als voltants hi trobam motius 
geomètrics i inscripcions.
Observacions: Les diferents inscripcions (suposadament amb llatí) es 
troben desgastades. 
Probablement aquesta bacina sigui la més antiga que es conserva dins el 
terme municipal de Sencelles, ja que podria datar del segle XVI.
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Església de la Mare de Déu del Carme de Ruberts

Títol:  Bacina de la Mare de Déu del Carme
Dimensions: 21cm (altura) i 25cm (diàmetre)
Tècnica: Fusta policromada
Materials: Fusta, llautó i material tèxtil
Estat de conservació: Dolent

Descripció: Figura femenina que vesteix túnica marronosa amb capa 
blanquinosa amb un rivetejat daurat. Situat sobre un núvol platejat. Amb 
la mà dreta porta un escapulari i amb l’esquerra sustenta l’infant Jesús.
El plat presenta una escalonada arrodonida al centre on descansa la talla. 
La vorera es plana i arrodonida.
Observacions: Presenta un estat de conservació molt dolent, ja que es pot 
observar diferents fissures, pèrdues de policromia i nombroses interven-
cions. La talla de l’infant Jesús es qüestiona que sigui l’original, ja que 
s’observa una intervenció total amb desacord amb la Mare de Déu del 
Carme. Probablement portés algun tipus de corona i/o aureola. El plat de 
la bacina hi podem observar punts d’oxidació.
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Títol: Bacina de Sant Antoni Abat i Sant Pere
Dimensions: 18cm (altura) i 22cm (diàmetre)
Tècnica: Fang policromat
Materials: Fang i llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Figures masculines d’avançada edat, que representen a Sant 
Antoni a l’esquerra i a Sant Pere a la dreta, sobre peanya rectangular. 
Sant Antoni vesteix amb túnica marró, amb franja al centre color blau 
cel i creu blanca. Sosté un llibre obert a la mà esquerra i amb la mà dreta 
bastó amb campaneta. Als peus hi trobam els característics atributs com 
el foc a la dreta i el porc a l’esquerra. Sant Pere vesteix túnica verdosa 
amb capa marronosa clara. Sosté amb la mà esquerra un llibre tancat 
recolzat al pit.
Plat ovalat amb les voreres arrodonides.
Observacions: Presenta  mutilació amb pèrdua del braç dret de Sant Pere 
on suposadament portava dues claus com atribut. Suposadament tant les 
figures com la peanya fossin realitzats mitjançant motlle.  El plat presen-
ta un estat d’oxidació.
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Església de la Mare de Déu del Carme de Ruberts

Títol: Bacina (sense talla)
Dimensions: 1,9cm (altura) i 21,5cm 
(diàmetre)
Tècnica: -
Materials: Llautó
Estat de conservació: Bo

Descripció: Bacina arrodonida, presenta un orifici on antigament descan-
sava la talla. La vorera es plana.
Observacions: Aquesta bacina podria ser la de les Ànimes o bé la de sant 
Josep.

Títol: Bacina
Dimensions: 1,9cm (altura) i 21,5cm 
(diàmetre)
Tècnica: -
Materials: Llautó 
Estat de conservació: Bo

Descripció: Bacina sense cap classe de decoració, presenta les voreres 
planes i arrodonides.
Observacions: No presenta cap incisió ni marca.
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Oratori de Sant Josep de Jornets

Títol: Bacina de les Ànimes del Purgatori 
Dimensions: 14,5cm (altura) i 19,5cm (diàmetre)
Tècnica: Fusta policromada 
Materials: Fusta i llautó 
Estat de conservació: Bo

Descripció: Figura femenina, amb les mans juntes en posició d’orar. Ves-
teix amb un vestit blanquinós que incideix amb el vermell simbolitzant 
les flamarades del foc a la part inferior de la talla. Porta un cinturó verdós 
cenyit. 
El plat senzill, circular amb la vorera plana.
Observacions: La figura, insinua que la capa de preparació és molt fina i 
en alguns casos la policromia està directament sobre el suport. Presenta 
algunes pèrdues a diferents indrets de la talla. La bacina es troba amb un 
estat d’oxidació total.
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Conclusions

 Les bacines formen part del nostre patrimoni encara que actualment qua-
si es troben en desús. S’ha de dir que les bacines varen deixar progressi-
vament de circular per les diferents esglésies del municipi de Sencelles al 
voltant dels anys seixanta, encara que actualment se segueixen utilitzant 
en algunes de les celebracions religioses i a les festes populars. Per aquest 
motiu, cal realitzar aquest tipus d’estudis per tal de donar a conèixer aquest 
patrimoni que tant d’ús li donaren temps enrere i que avui en dia és tan poc 
conegut per gran part de la població.

 Després de fer un estudi de les bacines de les diferents esglésies del 
municipi de Sencelles mencionar que a l’oratori de Sant Josep de Jornets, 
hi trobam una única bacina, la de les Ànimes del Purgatori. Comentar que 
avui en dia a l’oratori encara es segueix passant interrompudament la baci-
na de les Ànimes durant la celebració de la litúrgia i el fet que l’oratori sigui 
semiprivat fa que totes les despeses vagin a càrrec dels propietaris. 

 A l’església parroquial de Sant Pere de Sencelles, es guardaven totes les 
bacines a una sala devora l’oratori particular de la Puríssima de la sagristia. 
El nombre de bacines era major a la que es conserva avui en dia, bacines 
com la de la Puríssima Concepció, l’Assumpció, Santa Bàrbara, Sant Joan 
Baptista, Mare de Déu  del Roser, Sant Joaquim, Sant Emigdici i Sant Ca-
ralampi, el Monument del dijous Sant, la Sang i Sant Francesc d’Assís. 
Per testimonis orals es té constància que a Sencelles, antigament durant els 
oficis dels diumenges tots els baciners o obres sortien portant les bacines 
una darrera l’altre, encapçalava sempre la bacina del Santíssim Sagrament 
que era la que bescanviava doblers per tal que els feligresos i feligreses 
poguessin dipositar almoines a diferents bacines. Les dues darreres bacines 
que es coneix que varen circular durant la celebració de la litúrgia foren la 
de Sant Antoni i la de les Ànimes. 

 La bacina de Sant Antoni la trobam a l’esglésies de Sencelles, Biniali i 
Ruberts. Aquest fet implica una forta relació de la població d’aquests tres 
nuclis a la vida rural del camp i també suposa una manifestació de la fe dels 
habitants cap aquest sant pel qual suposa la protecció dels animals. Avui 
en dia tant a Sencelles com a Biniali, la bacina presideix les tradicionals 
beneïdes de Sant Antoni que se celebren al voltant de dia 17 de gener.
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 És interessant observar que l’única bacina que es coneix i que coincideix 
a tots els nuclis de població, és a dir Sencelles, Biniali, Ruberts i Jornets, 
és la bacina de les Ànimes del Purgatori. El fet d’estar present a totes les 
esglésies i oratori del terme municipal de Sencelles s’entén com un fet prou 
important que segurament respon al fet que els fidels tenien molta devoció 
a les Ànimes i solien recordar i pregar sovint pels seus difunts. 

 Mencionar que a l’església de Ruberts es troba desapareguda la bacina 
de les Ànimes, juntament amb la bacina de Sant Josep amb l’infant Jesús, ja 
que es té constància que hi eren per una fotografia realitzada el 1997 a una 
exposició d’elements religiosos a l’església de la Mare de Déu del Carme.

Exposició temporal d’elements religiosos de l’església de 
la Mare de Déu del Carme realitzada l’any 1997 a Ruberts.

Fotografia realitzada per Jordi Llabrés

 Per a finalitzar, suggerir que seria interessant realitzar una valoració so-
bre la necessitat de  restaurar les bacines de les esglésies i oratori de Sence-
lles, ja que a més del seu valor religiós, segueixen tenint un destacat valor 
cultural. És a dir, les bacines són  també testimonis de la història per la qual 
ha discorregut el seu esdevenir i es converteixen en un narrador dels valors, 
inquietuds i interessos de la societat dins la qual varen ser creades. I encara 
que no tenguin actualment gaire utilitat i deixin d’estar condicionades per 
l’ús, ara les bacines passen a tenir entitat pròpia. En aquest sentit la pro-
posta de restauració no es pot basar a modificar o alterar la forma, sinó que 
s’ha de potenciar els valors que es deriven de què és i pot oferir el mateix 
objecte amb la intenció de mantenir la seva pròpia identitat. 
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EL MUNICIPI DE SENCELLES ALS
ALMANACS COMERCIALS DE FINALS 
DEL SEGLE XIX I PRINCIPIS DEL XX: 
L’ANUARI RIERA I L’ANUARI BAILLY

Introducció

 Els almanacs comercials eren una espècie de guies que esmentaven un 
llistat d’activitats econòmiques que es desenvolupaven a un territori amb 
les dades en detall per poder contactar-hi. Vendrien a ser unes precursores 
dels directoris tipus pàgines grogues, que tant populars varen ser a finals 
del segle XX, o dels més actuals i moderns motors de recerca per Internet.

 La comunicació se centra en l’estudi de les activitats econòmiques que 
s’esmentaven que eren presents al municipi de Sencelles i la seva evolució 
al llarg dels anys amb l’estudi de l’edició anual de dos dels més populars 
almanacs de l’època: l’anuari Riera (1896-1911) i l’anuari Bailly (1879-
1911). A partir de l’any següent aquestes dues iniciatives es varen fusionar 
creant la publicació Anuario General de España que es va continuar pu-
blicant fins a l’any 1978. L’anàlisi de la comunicació s’ha fet bàsicament 
a partir dels exemplars de les dues esmentades guies que hi ha disponibles 
a la Biblioteca Digital Hispánica, recurs en línia pertanyent a la Biblioteca 
Nacional de España.

 Disposar actualment de la informació que sortia publicada en aquesta 
casta d’anuaris, almanacs o guies suposa poder tenir una foto fixa de qui-
na era exactament l’activitat econòmica, artesanal, professional, sectorial, 
administrativa, institucional i cultural de cada entitat de població per cada 
any. A les primeres pàgines de cada anuari també s’informava dels càrrecs 
i de les persones que els ocupaven dins de les institucions de l’Estat. A la 
vegada també ofereix moltes de vegades insercions publicitàries, gravats 
de les marques o imatges identificatives de les companyies, empreses, co-
merços, negocis o dels objectes, produccions, maquinària i/o servicis que 
oferien.

 La informació que es publicava provenia d’una ampla xarxa de corres-
ponsals informadors, que podien ser secretaris d’ajuntaments, mestres, 
llibreters, impressors, directors de publicacions periòdiques, agents de ne-
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gocis, etc., assolint la fórmula de l’anuari a la seva època, un destacat èxit 
comercial. És per això que suposen avui una font bàsica per al coneixement 
de les activitats comercials, industrials o institucionals de cada zona de 
l’Estat i els seus anuncis comercials s’han convertit també en elements 
bàsics per a l’estudi de la publicitat i de l’evolució de la societat. 

L’anuari Bailly (1879-1911)

 Aquesta guia tenia per títol 
Anuario del comercio, de la 
industria, de la magistratura 
y de la administración i va 
ser editat per Carlos Bailly-
Baillière que tenia un negoci 
de llibreria-editorial a Madrid 
amb el nom d’empresa de 
Bailly-Baillière e hijos (vegeu 
la imatge 1). En realitat aquest 
almanac no fa més que copiar, 
a l’estil de les guies que se 
publicaven a d’altres països 
del nord d’Europa i també als 
Estats Units, l’estructura de la 
publicació francesa Annuaire-
almanach, de Didot-Bottin1. 

 És tracta d’una guia que conté 
centenars de milers de dades 
de las persones que integren 
les institucions de l’Estat i de 

les províncies en tots els seus sectors (polític, educatiu, militar, religiós, 
judicial, etc.) i dels professionals i oficis, comerços, negocis, fàbriques i 
indústries, tant pel que fa a l’Espanya europea com a la d’ultramar i d’altres 
estats de Sud-Amèrica, i que incorpora també Portugal a partir de 1881.

1  Annuaire-almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration: 
ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers. Guia 
editada a París per l’empresa Firmin Didot et Bottin Réunis (1857-1908).
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 La publicació va ser declarada oficialment d’utilitat pública i va ser pre-
miada en nombroses exposicions. Cada volum compta amb diferents ín-
dexs. Un de sectorial per oficis, professions o casta de comerç o indústria, i 
un altre de geogràfic, a la manera d’un nomenclàtor. També confecciona un 
índex dels anunciants. Al final s’hi insereix un índex general.

 L’anuari va anar augmentant cada any de paginació, des de les 2.000 pàgi-
nes del principi fins a arribar a assolir volums que superen les 6.000. Després 
de trenta-tres anys de ser publicat amb aquest títol, l’any 1912 es fusiona 
con la guia editada a Barcelona, Anuario Riera (1896-1911), per seguir 
sortint al carrer, amb una segona època i numeració, amb la denominació 
Anuario General de España (1912-1978).
 Pel que fa al municipi de Sencelles, hi surt per primera vegada a l’edició 
de 1879 amb aquesta transcripció: 

Sansellas.- V. de 2.712 hab., situada á 10 kilóm.de Inca.
Cosecheros de vinos.- Aleña y Ramus (Miguel). - Castell (Jaime).- Flor 
de Orian (José).
Agregado.
Biniali.-  L sit, á 3,4 kilóm. de Sansellas.

 Evidentment hi havia d’haver més activitat econòmica i empreses però 
els informadors no varen fer gaire bé la seva feina de recopilació exhaus-
tiva de dades, en un primer moment. A partir de l’any següent, 1880, és 
exactament igual que l’any anterior, fins i tot amb les mateixes errades, 
però incorporant una secció de metges. I així anirà, any rere any, poc a 
poc creixent i essent una relació més acurada i detallada amb les dades de 
població renovades, amb un nom en majúscules, senyal que havia pagat per 
aparèixer més destacat i fer-se publicitat.

 La secció de Biniali s’hi afegeix a partir de l’edició de 1883, més tard hi 
trobam les dades dels manescals (1884). A partir de 1887 hi podem com-
provar com hi compareix la coneguda mestra Catany que va estar molts 
d’anys a la vila i que era molt estimada ja que fins i tot l’Ajuntament la va 
nomenar Filla Adoptiva. També s’hi esmenta per primera vegada Ruberts.
A l’anuari de 1894 hi apareix per primera vegada un altre mestre, molt 
estimat, que també fou declarat Fill Adoptiu2 l’any 1905: el mestre Ques.

2  Així apareix al llibre de Macià Llabrés i Ramis, de can Renyina: Notes històriques de 
Sencelles a la pàg. 83.
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 Com a dada curiosa, podem comprovar com a la guia de 1896 s’hi es-
menta la fira que es va crear a la vila entorn de les dates del Dijous Bo 
d’Inca. A l’any següent (1897), l’apotecari Bennasar surt per primera vega-
da.

 A l’edició de 1899 hi apareix como a curiositat l’existència d’un profes-
sor de música. Així van passant el anys amb canvis a l’estament oficial per 
renovació de càrrecs fins que arribam a l’Anuari Bailly de 1911, el darrer 
any de publicació, que és molt més llarg i complet (vegeu la imatge 2).
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 Les dues taules resum, una per a negocis i l’altra per a càrrecs públics, 
sobre l’estudi de l’anuari Bailly es poden veure a les imatges 3 i 4.
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L’almanac Riera (1896-1911)

 La publicació Anuario Riera comença la seva publicació a Barcelona 
l’any 1896 com a Guía General de Cataluña amb milers de dades del co-
merç, la indústria, les arts i oficis, sobre la propietat urbana, rústica i pe-
cuària, informació estadística, geogràfica i descriptiva i amb una àmplia 
secció de publicitat, essent el seu director Eduard Riera i Solanich, propie-
tari del negoci anomenat Centro de Propaganda Mercantil.
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 Es tracta d’un directori d’edició 
anual molt semblant a l’anuari 
de l’editorial Bailly-Baillière, 
que s’ha analitzat al punt ante-
rior. A partir de 1901 passarà a 
ser d’àmbit estatal adoptant el 
nom de Guía práctica de In-
dustria y Comercio de España 
(vegeu la imatge 5) i, com s’ha 
esmentat abans, l’any 1912 es 
fusionarà amb el de Bailly-
Baillière per formar el que 
s’anomenarà Anuario General 
de España, que serà editat per 
la Sociedad Anónima Anuarios 
Bailly-Baillière y Riera Reuni-
dos, amb seu social a Barcelo-
na, i que sortirà publicat fins a 
l’any 1978.

 Els primers anuaris Riera, dedicats únicament a l’àmbit territorial del 
principat de Catalunya, oferien la informació de forma alfabètica, per pro-
víncies, partits judicials, poblacions, llinatges i noms de persones, societats, 
comerços, indústries, entitats privades i públiques, activitat professional, 
oficis, etc., amb indicació de domicili, en volums que tenien devers unes 
1.300 pàgines i amb índex d’anunciants, geogràfic i general, al final. També 
incorporà, al principi, una explicació dels signes i abreviatures utilitzats.
A partir de 1901 abraçarà totes les capitals de província espanyoles, els 
caps de partit judicial i els seus pobles més importants, amb més de mig 
milió de ressenyes. No és fins a l’any 1904 que hi comença a aparèixer el 
nostre municipi de Sencelles. 

 Juntament amb les dades empresarials que oferia, augmentarà les des-
cripcions històriques i n’explicarà d’altres com ara els cens de població, 
ferrocarrils, carreteres i servei de carruatges, correus i telègrafs, aigües, 
medicines o balnearis, i afegirà també una secció estrangera; més endavant 
oferirà també informació sobre els aranzels a pagar a les duanes. El seu 
volum augmentarà fins a superar les 2.500 pàgines, de diversos colors i 
tonalitats per a fer-lo més manejable. La informació procedia d’una vasta 
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xarxa de corresponsals, com ara secretaris d’ajuntaments, mestres, llibre-
ters, impressors, directors de diaris, agents de negocis, etc., assolint a la 
seva època un destacat èxit comercial i essent avui una font bàsica per al 
coneixement de les activitats comercials, industrials o institucionals dels 
pobles d’Espanya; i els seus anuncis comercials són elements també bàsics 
per constatar els canvis d’estètica i d’evolució de la publicitat.

 Anuario Riera va rebre medalles a les 
exposicions d’Arcachon (1897), París 
(1900) i Lió (1903).
 A continuació ve la transcripció literal 
de l’anuari pel que fa a la presència del 
municipi de Sencelles. Començam amb 
les dades de 1904, només la capçalera:

 Sancellas.- Villa con Ayunt. de 
2.266 hab. de H. y 3.346 de d. á 10 
Km. de la cabeza de part. y 24 de la 
C. La estación más próxima Santa 
Eugenia á 7 km (S. M. F.). Carretera 
de Santa María á Monturi. Celebra 
feria el tercer domingo Mayo y fies-
tas el 5 de Febrero y 16 de Agosto. 
Su principal producción es cereales. 

 La secció específica de Biniali hi surt des del principi. Podem comprovar 
com és molt més completa que la Bailly i com a dada curiosa, s’estén més 
a especificar determinats servicis com el de transports:

Serv.º carruajes
 A Santa Eugenia, combinado con Palma, diario, á las 7 m. y 1 t.; 
precio 0,95 pesetas asiento. A Inca, los jueves, á las 8 m.; precio, 0,30 
pesetas asiento.

 Desafortunadament no hi ha digitalitzats gaires anys i la comparació 
amb el primer almanac analitzat no s’hi adiu gaire. Però com a curiositat 
podem comentar com a la ressenya del municipi de Sencelles de la publica-
ció de 1908 (vegeu la imatge 6) s’hi relacionen els llogarets del terme amb 
pobladors de fet i de dret:

Biniferri. - C. de 18 h. de H. y de D.
Ca’s Cana. -  C. de 75 h. de H. y 72 de D.
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Jornets. - C. de 63h. de H. y 64 de D.
Judí. - C. de 68 h. de H. y 69 de D.
Lea ó Laya.- C. de 39 h. de H. y de D.
Ruberto. - C. de 180 h. de H. y 174 de D.
Son Sant Juan o Son Arrosa. - C. de 49 h. de H. y 55 de D.
Vileta (La). - C. de ... h. de H. y de D.

 Les dues taules resum, una per a negocis i l’altra per a càrrecs públics, 
sobre l’estudi de l’anuari Riera es poden veure a les imatges 7 i 8.

Anàlisi dels dos almanacs estudiats

 Una dels primers detalls que resulta sorprenent és com, amb una pobla-
ció d’uns 3.346 habitants (Bailly - 1911), al nostre municipi hi hagués 4 
barberies o 6 productors de vi. Com a mínim és astorador que hi hagués 6 
molins de farina, 4 ferreries i 3 carnisseries (Riera – 1908). Tot això amb, 
més o manco, la mateixa població d’ara, 3.290 habitants (INE - 2019). 
Evident no és comparable, però almanco fa pensar.

 Un fet remarcable és la gran quantitat d’errades que al llarg dels anys hi 
apareixen. N’hi ha que fins i tot es repeteixen any rere any, com si ningú 
hagués notat l’equivocació. On més es nota és amb els llinatges, que per 
a nosaltres són molt corrents i habituals, però que per als correctors o li-
notipistes de Madrid devien sonar pesta: Ramus per Ramis, Babiloni per 
Bibiloni, Arroni per Arrom, Ruitord per Riutort, etc. Un altre tema que 
també resulta molt propens a les fallades és la toponímia, no tant sols de 
grafia prenormativa o acastellanada sinó directament errònia, per exemple 
Ruberto per Ruberts.

 Evidentment també les errades arriben a la part de càrrecs i autoritats ja 
que resulta sorprenent com s’esmenta a Biniali un rector de parròquia quan 
el pas de vicaria in capite cap a Parròquia de Sant Cristòfol no es va produir 
fins a l’any 1934.

 Malgrat que es nota que hi havia bastant d’activitat comercial i econòmi-
ca, és evident que no hi surten tots els negocis i professionals que hi havia 
d’haver ja que per exemple hi surten un any dos manescals i, de cop i volta, 
desapareixen i no tornen a sortir a rotlo, cosa estranya tenint en compte 
que hi havia molta d’activitat agrícola i ramadera on, per força, hi havia 
animals que devien emmalaltir, procrear o que necessitaven dur un control.
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Un aspecte a destacar és com l’activitat del sector primari es fa palesa com 
estava molt centrada en la vitivinicultura ja que sempre hi surten esmentats 
un bon grapat de “cosecheros de vinos” i que és, amb diferència, l’epígraf 
més nombrós, no només pel que fa a la producció i venda de vi, sinó tam-
bé per altres activitats que hi tenen relació com fuster per les botes, com 
ferrers per als congrenys, o els constructors de carros, les tavernes, el co-
merç d’elaboració de licors, etc. Uns quants dels vinaters esmentats són els 
mateixos que varen participar el 1877 a l’Exposició Vinícola de Madrid3.

 

3  Podeu llegir la comunicació La participació sencellera a l’exposició vinícola de 1877,  pàg. 
129 dins el volum editat de les Primeres Jornades d’Estudis Locals de Sencelles.
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Resulta curiós com no hi ha cap dels negocis que surten a les guies que hagi 
perdurat exactament igual ara de com surt esmentat als anuaris. L’únic cas 
per ventura podria ser hereu del comerç de teixits, amb precaucions, seria 
la merceria – quiosc de premsa de sa Tenda del carrer de sor Francinaina 
número 5. 

 El que s’ha de fer notar però és que 
molts dels negocis i de les activitats 
llistades han anat ocupant locals, més 
o manco cèntrics o avinents, que per la 
situació a prop de la Plaça de la Vila i 
carrers principals, han estat ocupats cí-
clicament. Per exemple tenim el cas del 
cantó de Plaça amb l’antic carrer Major 
que és un local que ha anat albergant 
molts de negocis que hi ha anant pas-
sat al llarg dels anys: la Fonda de can 
Vic, la seu de la Societat Recreativa La 
Lleialtat, el cafè de can Tòfol, la cafe-
teria de can Papa, la Banca March fins 
al gener de l’any 2020, etc., és a dir, ha 
anat canviat de negoci agombolat però 
el local ha seguit essent durant molts 
d’anys part activa del teixit comercial 
local.

 Resulta sorprenent que sí que hi havia 
uns quants dels negocis que surten als 
directoris que ens sonen, ja que varen 
estar en actiu fins fa relativament pocs 
anys, com per exemple la fusteria Puig 
de can Liento del carrer dels Bons Ai-
res o la ferreria Florit de can Cota de la 
placeta de Son Morei.
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LA COL·LECCIÓ D’EXVOTS DEL
CONVENT DE LA CARITAT DE
SENCELLES

Introducció

 L’any 313 de la 
nostra era l’empera-l’empera-
dor Constantí el Gran 
i Licini, ambdós di-
rigents dels imperis 
romans d’Occident i 
d’Orient, signaren a 
Milà l’Edictum Me-
diolanense o el que 
es coneix com la Pau 
Constantiniana. Amb 
aquest, arribà la lli-
bertat religiosa a tot 
l’Imperi reconeixent que el cristianisme en seria la religió oficial. L’apli-
cació de l’edicte feu que s’acabessin les cruentes persecucions que havien 
aportat a la naixent Església un innombrable exèrcit de màrtirs i que els 
seguidors de Jesús poguessin recuperar els seus llocs de trobada i culte, i 
fins i tot les propietats, que les autoritats romanes els havien confiscat. Es 
reconegué la figura del Pontífex i així el cristianisme, que d’ara endavant 
gaudiria de l’estatus de legitimitat, començà una rejovenida etapa d’abso-
luta expansió. Tots aquests fets tingueren una incidència important en els 
llocs que els cristians més veneraven per ser els mateixos on havia trans-
corregut la vida, mort i resurrecció de Jesús, és el cas de Terra Santa, o on 
s’hi situaven els sepulcres dels Apòstols. En aquest sentit, principalment 
Roma que és la custodia dels enterraments de sant Pere i de sant Pau o, 
acostant-se més a nosaltres geogràficament i espiritualment, sant Jaume de 
Galicia. 

 El significat literal de peregrinus és estranger, és a dir una persona que 
es troba a terra estranya i descontextualitzat del seu medi físic, costums, 
llengua... Però més enllà d’aquest concepte tan indefinit, la peregrinació 
es considera com un viatge a un lloc sagrat per naturalesa, que ha estat 
distingit per fets extraordinaris o sobrenaturals, o que s’ha convertit en cus-
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tòdia de certes relíquies que hom considera importants. Generalment els 
anomenem santuaris. Amb tot, la peregrinació no és un fenomen exclusiu 
del cristianisme, existeix una tradició comú a totes les religions per la qual 
el creient cerca, més enllà de la realitat quotidiana, un encontre amb l’Ab-
solut. En aquest sentit els musulmans tenen el seu focus de fe a la Meca, els 
jueus a Jerusalem, els budistes a algun dels quatre llocs on transcorregué la 
vida de Buda (naixement, il·luminació, primera predicació i mort), etc.

 Durant l’Edat Mitjana la peregrinació fou un fenomen que prengué una 
forta embranzida a l’Europa Cristiana, tant que fou capaç de transformar la 
societat en certa manera. L’autoritat màxima de l’Església, o sigui els pa-
pes, encara ho promovien més amb la concessió d’indulgències i perdons, 
fet que propicià que els vells santuaris creixessin en fama i riquesa, i en 
sorgissin de nous. Aquest fet de la “creació” o sorgiment de llocs sagrats i 
visitats, és imparable i vigent als nostres dies. Dins aquest context expan-
siu, salvada la diferència dels segles, Sencelles i, principalment, el convent 
de la Caritat fundat per sor Francinaina Cirer, l’any 1851, va esdevenir un 
autèntic lloc de peregrinatge, referent per als mallorquins i per molts de 
devots provinents de diversos indrets.1  

 Qui fins ací hagi seguit en la nostra narració –ens dirà mossèn Bar-
tomeu Oliver–, ja donarà per segura la fama que, els darrers anys de la 
vida de Sor Francina-Aina, es creà a l’entorn del seu nom. Cada un dels 
seus èxtasis, cada una de les seves prudents o profètiques respostes, cada 
un dels seus miracles, eren tots de reclam que feien fixar la gent en les 
seves virtuts. De pertot venien persones de tots els estaments i de tots els  
caràcters, a veure-la i a consultar-la. A tenir-la per santa, tothom hi estava 
conforme.2 

 “El poble creia que Déu havia afavorit Sor Francina-Aina”3 i no es repri-
mia d’expressar-ho. Tot incomodava a la protagonista i quan se li començà 
a tributar certa fama de santedat, ella mateixa “deia a les seves amigues 

1  Sobre el Convent de la Caritat de Sencelles com a lloc de peregrinació ja n’hem parlat a 
altres treballs nostres. Vegeu: Llabrés Sans, Jordi, La Beata Francinaina. El sentiment de tot 
un poble. Sencelles, 2012. Llabrés Sans, Jordi, L’Ofrena Floral. 50 anys de tradició. Sence-
lles, 2019.

2  Oliver Amengual, Bartomeu, pvre., Sor Francina-Aina dels Dolors. Fundadora del Con-
vent de la Caritat de Sencelles. Palma, 1970. Pàg. 64.

3  Oliver Amengual, Bartomeu, pvre., Sor Francina-Aina dels Dolors. Fundadora del Con-
vent de la Caritat de Sencelles. Palma, 1970. Pàg. 58.
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confidents que el seu gust seria viure davall terra”4 per no ser vista per 
ningú.  

 El primer escrit que coneixem i que dona testimoni del convent de la 
Caritat de Sencelles com a lloc de peregrinació, ens arriba de quan la Beata 
Francinaina encara vivia. La premsa del moment ho va publicar dos anys 
abans del seu òbit: 

 Una persona respetable por su carácter y sus bellas cualidades, se ha 
acercado a nuestra redacción manifestándonos cuán justo sería que hici-
ésemos alguna indicación  acerca de la popular celebridad que rodea a la 
benemérita  superiora de las hermanas de la Caridad establecidas en el 
pueblo de Sansellas. “Si los periódicos –ha dicho– se apresuran a poner 
en noticia del público las producciones científicas, artísticas y literarias, el 
aumento de colecciones arqueológicas, el hallazgo de preciosidades topo-
gráficas, y, en fin, cuanto contribuye al lustre y honor de los hijos de este 
país, ¿por qué pasar en silencio el nombre de uno de estos hijos, ejemplar 
de virtudes tan  sobrenaturales que rayan en lo extraordinario? Al talen-
to humano cuyos límites son indefinidos, al genio que tiene marcada por 
época de su brillo la duración del globo que habitamos, debe sobreponerse 
la virtud, cuyo término es el cielo”. A pesar de estas razones nos parece 
que la mayor parte de nuestros lectores no ignora lo que divulga la fama 
acerca de la persona a quien nos referimos. El nombre de sor Francisca 
Ana Cirer no es tan desconocido como parece debería serlo por la santa 
oscuridad de que se rodea. En su candor de niño, en su sencillez cenobí-
tica, en su soledad e ignorancia del mundo no ha reparado siquiera que 
en ella hay algo de misterioso que es objeto de examen y curiosidad, de 
asombro y de respeto. Y todo Sansellas se proclama testigo de cosas que 
parecen fuera del alcance de una explicación natural. De todos los pun-
tos más remotos de la isla afluyen gentes a participar de su admiración. 
En Sansellas hay personas de todas las edades y condiciones, de diversas 
costumbres y jerarquías, de tendencias y opiniones diferentes, pero unáni-
me es el concepto que todos, sin excepción alguna, se han formado de 
sor Francisca Ana Cirer. Esto es digno de alguna atención, esto es lo que 
asegura, como testigo de vista, la persona que se ha acercada  a nuestra 
redacción.5     

4  Oliver Amengual, Bartomeu, pvre., Sor Francina-Aina dels Dolors. Fundadora del Con-
vent de la Caritat de Sencelles. Palma, 1970. Pàg. 47. 

5  Diario de Palma, 9 d’octubre de 1853. Pàg. 4
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      No hi ha dubtes que aquella persona respectable a la qual fa referència 
l’article periodístic era l’octau comte de Santa Maria de Formiguera, Joan 
Antoni Safortesa i Morro, Ferrer de Sant Jordi i de Vives, qui mantenia 
una estreta relació amb Sencelles donat que aquí la Casa Comtal hi tenia 
alguna propietat. A més, aquest senyor i la seva família, que habitualment 
visitaven sor Francinaina, 6 es constituí com un dels principals benefactors 
materials de la fundació del Convent de la Caritat. La tradició esmenta la 
seva generositat a l’hora de proveir dels principals objectes religiosos que 
anirien destinats al parament de la primitiva capella conventual7 i que que-
da corroborada per la veu popular que assegura que

Es Comte de Formiguera
part en la glòria tendrà,
perquè molt li va ajudar
adornant-li sa capella.

 Aquest mateix senyor, just tres dies abans de la publicació de la notícia 
al Diario de Palma havia estat a Sencelles, fent-se acompanyar del pintor 
i retratista Agustí Buades, tal vegada el de més prestigi en aquell moment, 
a qui havia encomanat retratar a sor Francinaina aprofitant algun dels seus 
coneguts èxtasis i comptant amb la col·laboració per aquella empresa de 
mossèn Joan Molinas i Amengual, rector de la Parròquia de Sencelles i 
cofundador del convent.8 Hem volgut recordar aquest capítol del retrat, ja 
que aquest ha esdevingut una peça clau per a la història i la devoció envers 
la Mare Superiora. 

 Un altre testimoni de primera magnitud ens l’ofereix el mateix rector 
Molinas en escriure el Curriculum Vitae de sor Francinaina que, com a                                 
elogi pòstum de tota una vida consagrada a servir a Déu i al proïsme, va 
voler dipositar-lo devora de les seves despulles a l’hora d’enterrar-la: “… 

6  Colombas Llull, Benito, M.B., Francisca Ana Cirer, una vida evangélica. Palma, 1971. 
Pàg. 244. 

7  Aquesta tradició parla del quadre pintat a l’oli i que representa a la Mare de Déu dels Dolors 
que, com a titular de l’oratori i del convent, presidia l’altar. El Sant Crist, titulat de la Caritat, 
que presideix l’actual capella i, també, un altre Crucifix tallat en ivori, peça de gran vàlua 
artística, que hom pot veure exposat a la cambra on morí sor Francinaina.   

8  Colombas Llull, Benito, M.B., Francisca Ana Cirer, una vida evangélica. Palma, 1971. 
Pàgs. 269-270. 
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mereció atraerse la voluntad no solo de los moradores de esta villa sino 
también de innumerables personas de ambos sexos, y muchas de ellas de la 
más alta categoría, que aún de los pueblos más distantes de la isla venían a 
visitarla”.9 

La primera gran manifestació de devoció pública entorn de sor Francinaina 
esdevingué en el transcurs del seu enterrament. Diversos espectadors en 
deixaren constància en les seves declaracions i el Pare Benet Colombàs, 
amb la metodologia benedictina que el caracteritzava, va saber sintetitzar 
totes aquelles vivències en el capítol que titulà “Cortejo triunfal” de la bio-
grafia que dedicà a la Mare Superiora:

 El cuerpo exánime de madre superiora fue colocado en el pequeño ora-
torio doméstico [del Convento de la Caridad]. En el santo suelo yacían 
los restos mortales de aquella mujer pobre y humilde que ya no podría 
oponerse a las muestras de estima y veneración que el pueblo se disponía 
a tributarle. Cual reina bondadosa y maternal, durante tres días recibiría 
el homenaje de una multitud de corazones que había  subyugado con el 
solo encanto de su caridad afable y servicial. 

 La gente de la villa empezó a desfilar enseguida. “Personas de toda cla-
se y condición” querían contemplarla y venerarla… “Besaban el cadáver y 
lo tocaban con rosarios”. Los más lloraban a lágrima viva. [La capilla ar-
diente permaneció abierta durante tres días y tres noches, cosa que permi-
tió que] a los sencellenses se les unió “gentío inmenso de todos los pueblos 
vecinos y aún de Palma”. La noticia en efecto se había divulgado por toda 
Mallorca… Los testigos presenciales hacen hincapié en la muchedumbre 
que sin cesar iba acudiendo. El convento estaba abarrotado de gente. “No 
creerá vuestra merced” –escribe D. Juan Molinas al conde de Formiguera– 
“cuánto hubiera deseado se hallase presente vuestra merced durante el 
triduo [en] que el cadáver de la benemérita superiora ha estado expuesto 
en el oratorio de la Casa de Caridad, para que se cerciorase por sí mismo 

9  Arxiu Diocesà de Mallorca, apartat de l’Arxiu Parroquial de Sencelles: “Breve reseña 
biográfica de Francisca Ana Cirer y Carbonell” dins el Libro de memorias de algunas cosas 
ocurridas y pertenecientes a esta parroquia de Sencelles, signat per Joan Molinas, rector. 
Aquest, del mateix document tingué la prudència premonitòria de fer-ne dues còpies, la que 
va dipositar dins una botella de vidre en el taud i la transcripció ara referida. El primer paper, 
com ja s’havia previst la possibilitat, es podrí a dins la tomba. El segon és el que ha servit de 
document fonamental a tots els biògrafs. 
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del alto concepto en que generalmente era tenida, no en esta villa sólo, 
sino también en los pueblos inmediatos. Desde el despuntar del día hasta 
las diez de la noche no se ha interrumpido el concurso de gente de todas 
clases que ha venido a verla”.

 La gente no se limitaba a mirar y rezar. “Todo el mundo procuraba 
tocar y besar a la difunta”… Incluso los hubo que le cortaron trocidos del 
hábito [a modo de reliquias]. Tuvieron que poner algunas personas para 
defenderla de tales excesos de devoción… Hubo quienes llevaron consigo 
velas para que ardieran ante la difunta. 

 Al tercer día... se organizó el cortejo para conducir el cadáver al 
cementerio rural. Eran las siete y media de la noche cuando empezó a 
desfilar el inmenso gentío… “el pueblo en masa”, sin distinción de edad y 
condición, quiso acompañar a la llorada madre superiora hasta su última 
morada. Contrariamente a lo que se acostumbraba, las mujeres se sumaron 
a la fúnebre procesión, y nadie pensó impedírselo… Como dice D. Juan 
Molinas, el “religioso pueblo” de Sencelles dio “un testimonio auténtico del 
aprecio que hacía de la finada. Pero las poblaciones circunvecinas estaban 
asimismo muy bien representadas en el “lucidísimo y numerosísimo” 
cortejo. No faltó quien calculara que los venidos de otras villas y aldeas 
eran por los menos tan numerosos como los habitantes de Sencelles. Para 
dar una idea gráfica de la multitud que se había congregado, un testigo 
presencial afirma que “apenas podían andar”. Según declara otro testigo, 
un extremo de la comitiva había llegado ya al cementerio cuando el otro 
extremo se hallaba todavía en el convento.

 Entierro “tan solemne, devoto, conmovedor y espléndido” no se había 
visto en  Sencelles. El “gran afecto”, la “veneración”, la “devoción”, el 
“agradecimiento”, el “aprecio” que el pueblo cristiano profesaba a Sor 
Francisca Ana, la “fama de santidad” en que la tenía, se manifestaron 
espontánea y grandiosamente en aquel verdadero cortejo triunfal”.10    

 Molta raó tenia el redactor del Diario de Palma qui, amb frase grandi-
loqüent, anunciava a tots els seguidors de la Venerable de Sencelles que 
“Ocultóse para siempre el benéfico astro que brillava en su hemisferio y 

10  Colombas Llull, Benito, M.B., Francisca Ana Cirer, una vida evangélica. Palma, 1971. 
Pàgs. 301-305.
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que mucho tiempo hacía que estaba despidiendo sus últimos rayos, recli-
nado en el borde extremo de su horizonte”. No de bades els seus devots 
sentim que el nom de sor Francinaina batega dins el nostre cor i ella és per 
a tots nosaltres l’autèntic sol de Sencelles. 

El sepulcre de sor Francinaina com a lloc de peregrinació

 Hem sentit la necessitat d’incloure totes les notes precedents per intro-
duir el nostre treball, parlant dels orígens de la devoció i l’afecte del poble 
cristià a la Beata de Sencelles. “Amb la mort de Sor Francina Aina, no morí 
el seu nom; sinó que fou revifat, i ha anat fent-se més i més gloriós i ha estat 
de cada dia més i més celebrat. Sense que se li hagi feta la més petita pro-
paganda, per la seva pròpia força s’ha obert camí per entre tots els pobles 
de Mallorca. Per tradició el poble sap la seva història, i en conta les seves 
virtuts i els seus beneficis, i la seva glòria corre i creix contínuament”.11 Si 
el capellà senceller, mossèn Bartomeu Oliver, amant i propagador fervorós 
de la vida i les virtuts de la Tia Xiroia i un dels seus primers biògrafs, escri-
vís avui aquestes paraules que hem copiat aquí, podríem dir que “ha quedat 
curt”. La fama de santedat que la humil religiosa va adquirir en vida no és 
va extingir amb  el seu traspàs ni va quedar enfonsada en el sepulcre, sinó 
tot el contrari, aquell indret del cementeri de Sencelles ja es va convertir 
en un primer punt de peregrinació per a moltes persones, vingudes de tot 
arreu, que volien honorar la seva memòria o encomanar-li angoixes i aflic-
cions.12 

 Sa Sirventa de Déu obrá molts de miracles després de sa seua mort. Na 
Juana Ayna Serra tingué un nin a-nels quinze dies de nat caygué y se rompé 
una ceya. La pobre amb so seu infant s’en aná a-n es cementeri y se ago-
neyá devant sa tomba de sa S. de D., resá y besá sa llosa d’es sepulcre y la 
feu besar a son fillet, demanant sa curació.  Quant s’en torná a-n es poble 
s’encontrá amb so Rector Molinas y li referí es cas; a les hores per més 
que mirá aquest sa cara a s’infant no pogué conexer quina ceya era sa  
que s’havia rompuda.13

11  Oliver Amengual, Bartomeu, pvre., Sor Francina-Aina dels Dolors. Fundadora del Con-
vent de la Caritat de Sencelles. Palma, 1970. Pàg. 77.

12  Llabrés Sans, Jordi, La Beata Francinaina, el sentiment de tot un poble. Sencelles, 2012. 
Pàg. 35.

13  Capítols que presenta es postulador en sa causa de beatificació de sa sirventa de Deú Sor 
Francina Ayna Cirer y Carbonell fundadora de ses monges de la Caritat de la Vila de Sanse-
llas. Palma, 1904. Pàg. 28.
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 L’any 1881 es va iniciar un llarg procés que tingué la durada de quatre 
anys i dos mesos i que retornà les despulles de sor Francinaina al convent 
que ella mateixa havia fundat. Primerament, “per prudència”, foren guarda-
des a les golfes de l’església parroquial de Sencelles (ses Voltes Fosques), 
concretament a la tribuna de la capella de Sant Josep, i llavors, dia 18 de 
juny de 1885, en sigil·lós secret, foren dipositades a dins un sepulcre que 
havien preparat les monges de la Caritat.14 Aquest estava situat dins l’altar 
d’una capelleta que hi havia en el convent i que hom anomenava el dipòsit, 
entrant per la porteria a mà esquerra i que va subsistir fins l’any 1989.

 És important assenyalar que l’any 1899 fou de molta gràcia pel poble de 
Sencelles i els devots de sor Francinaina. Per iniciativa del bisbe Pere Joan 
Campins i Barceló s’havia iniciat la Causa de Beatificació i quedà anome-
nat com a primer postulador mossèn Mateu Rotger. Aquest, aprofitant que 
havia estat convidat per predicar a Sencelles la novena de la Puríssima, co-
mençà a recollir dades històriques i biogràfiques de la Tia Xiroia. Algunes 
d’aquelles les publicà posteriorment i hi llegim:

14  Llabrés Sans, Jordi, La Beata Francinaina. El sentiment de tot un poble. Sencelles, 2012. 
Pàg. 39.



347 

 Després de casi mitx sigle de sa mort de sa S[erventa] de D[éu] multi-éu] multi-] multi-
tud de persones de pobles distints acudeixen a-n es convent ahont visqué 
sa S. de D., y agrahits depositen es seu oferiment o exvoto y no poques 
vegades a peu descals o de goneyons van a  postrarse devant s’Imatje de 
Jesús Crucificat que se venera dins sa Capella des convent, a la qual s’hi 
ofereix cada día el Sant Sacrifici [de la missa] en cumpliment d’alguna  
promesa.15

 Fixem-nos que en aquesta nota publicada l’any 1904, Rotger no parla 
del sepulcre de la Mare Superiora. Aleshores encara no s’havia desvetllat 
el secret del retorn de les despulles al convent. “Algunos años más tarde 
todavía no se había hecho público el traslado: Don Miguel Luis Morey, 
vicario de Sencelles, dijo que se enteró por un documento del archivo, y 
el párroco, D. Miguel Arbona, le encargó que guardara silencio”.16 Només, 
mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda, vicari general de la Diòcesis ma-
llorquina, qui l’any 1899 havia estat convidat a predicar el sermó de Santa 
Àgueda, anota en el seu dietari17 i amb caràcter merament personal, que el 
mateix dia de la patrona de Sencelles “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 agenollades, resant”.18 Feia tan sols uns mesos que Pere 
Joan Campins ocupava la Seu de Mallorca i Alcover n’havia estat elegit 
vicari general. Aquest darrer en el seu dietari personal anota que abans 
de les festes de Nadal de 1898 havien dinat al Palau Episcopal el Bisbe 
Campins, el canonge Mateu Rotger i ell mateix, i parlaren “d’una monja de 
Sencelles fundadora de la casa de monges de dit poble, anomenada la Tia 
Xiroia, que se morí fa una corantena d’anys en fama de santa. En Rotger ha 
recollit una partida de datos sobre la mateixa, i (el) Bisbe digué que s’estu-
diàs bé la cosa a veure si procedia obrir una informació. Indicà que tal volta 

15  Capítols que presenta es postulador en sa causa de beatificació de sa sirventa de Deú Sor 
Francina Ayna Cirer y Carbonell fundadora de ses monges de la Caritat de la Vila de Sanse-
llas. Palma, 1904. Pàg. 29.

16  Colombas Llull, Benito, M.B., Francisca Ana Cirer, una vida evangélica. Palma, 1971. 
Pàg. 313.

17  Llabrés Sans, Jordi, “Mossèn Alcover, un predicador excepcional per la festa de Santa 
Àgueda de 1899”, dins Sermó de Santa Àgueda predicat l’any 1899 per mossèn Antoni M. 
Alcover. Sencelles, 2016. Pàg. 13. 

18  Alcover, Antoni M., Obres completes I. Quatre anys de Vicari General 1898-1902. Palma, 
2003. A cura de M. Pilar Perea. Pàg. 81.
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convindria nombrar una junta per veure els datos que queden de la partida 
de Venerables mallorquins i provar de promoure el procés de beatificació 
de tots”.19 Sempre he cregut que aquell “parell de dones agenollades, re-
sant”, hi havien estat convidades per les mateixes monges de forma inten-
cionada per mirar de cridar l’atenció del Vicari General. Fins l’any 1904 no 
es feu el reconeixement oficial de les despulles i, llavors, foren col·locades 
a la capella gran del convent.20

Els exvots 

 Relacionat amb les peregrinacions, i el cas de Sencelles, com ja hem 
avançat, no és una excepció, hi trobem un element que hom anomena 
exvots. El testimoni d’Alcover i Sureda ens parla per primera vegada de 
l’existència d’una col·lecció en el Convent de la Caritat “hem vist les pre-
sentalles, que son un sens fi”,21 i Rotger també els esmenta en el document 
que abans hem copiat. El “sens fi de presentalles” no és altra cosa que la 
col·lecció de figuretes de plata retallada, a voltes cisellada o gravada, que 
encara es conserven en el Convent, concretament a la Sala de Història i 
Devoció inaugurada l’any 1965.22 Si cerquem la paraula exvot en el Dic-
cionari Català-Castellà-Valencià, d’Alcover-Moll, el resultat de l’entrada 
és prou aclaridor. “Exvot: Do ofert a una imatge religiosa en compliment 
d’un vot o en recordança d’un benefici rebut, i que consisteix en un objecte 
que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita 
imatge”. 

19  Ibid. Pàg. 76

20  Convé aclarir que quan fem referència a aquesta capella, no ens referim a la que coneixem 
avui dia, si no a l’anterior. L’actual és fruit d’una reforma duta a terme per l’arquitecte diocesà 
Sr. Sebastià Gamundí i beneïda l’any 1988, en vistes a la propera Beatificació. L’anterior es 
construí l’any 1898 i era presidida per un retaule que, a més del sagrari per la Reserva de l’Eu-
caristia, contenia les imatges de la Mare de Déu dels Dolors, titular de la capella, i les de Sant 
Vicenç de Paul i de Sant Josep, patrons de la Congregació de les Germanes de la Caritat. Com 
a coronament del moble, que avui es conserva a l’església parroquial de Sencelles, l’escut de 
la congregació amb els símbols de la Fe, l’Esperança i la Caritat. L’any 1906 la capella va 
rebre la categoria de semipública. Vegeu algunes fotografies a: Llabrés Sans, Jordi, La Beata 
Francinaina, el sentiment… Pàgs. 53 i 54. De la capelleta o dipòsit, a l’obra citada pàg. 52.     

21  Alcover, Antoni M., Obres completes I. Quatre anys de Vicari General 1898-1902. Palma, 
2003. A cura de M. Pilar Perea. Pàg. 81.

22  Llabrés Sans, Jordi, L’Ofrena Floral. 50 anys de tradició. Sencelles, 2019. Pàg. 30.
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 El costum d’ofrenar exvots a un sant o a una divinitat no es original 
del cristianisme ja que tothom sempre ha sentit la necessitat de guarir-se 
d’aquelles adversitats que l’afligeixen o d’alliberar-se de desgràcies. Hi ha 
estudiosos que afirmen que es remunten a l’època del Neolític i des de lla-
vors i fins als nostres dies s’han mantingut amb més o menys constància.  
Els orígens d’aquestes peces a Mallorca s’endinsen al segle de la matei-
xa Conquesta Catalana (1229). A partir d’aquell moment clau de la nostra 
història cristiana, fou tradicional l’oferiment de joiells, vestidures i altres 
objectes personals. Uns primers testimonis els podem trobar gravats i ador-
nant les orles de les estampes més antigues que les parròquies, santuaris i 
confraries repartien entre la seva gent devota. Les col·leccions xilogràfi-
ques de Mallorca ens ofereixen bons exemples sobre el tema. De la darrera 
meitat del segle XV o principis del XVI, són unes estampes que represen-
ten a sant Antoni Abad i als sants metges Cosme i Damià,23 que ens mos-
tren aquest recurs decoratiu que demostra que ens trobem davant uns bons 
intercessors per a les afliccions humanes. D’aquell mateix temps (1563) és 
l’Ordinació que feu el Bisbe de Mallorca al Santuari de Lluc: “Ordenam 
que es tengue un libre en el qual escriguen les presentalles, dons i caritats 
de diner que es presentaran a Nostra Senyora. Escrituras lo any, mes, dia lo 
nom del devot i la causa perque es oferta ab diligencia possible...”24

 Aquesta ordinació manada pel Bisbe Diego de Arnedo ens vol fer veure 
que l’ofrena d’exvots era un costum generalitzat entre el nombrós gruix 
de gent pietosa que a les hores dominava Mallorca, i que calia dur un cert 
control i constància de les entrades, que s’anaven multiplicant.

 Fent parella amb aquestes promeses de fulla de plata retallada son els 
retaulets pintats amb malalts prostrats al llit i protegits per alguna advoca-
ció de la Mare de Déu o per algun membre del santoral popular mallorquí. 
També son comunes les escenes d’accidents, naufragis, etc. El Pare Ga-
briel Llompart, ens diu que aquest tipus d’exvots, també, eren anomenats 
“miracles”.25 Ni els d’una modalitat ni de l’altre passaven desapercebuts per 
la gent devota que estava acostumada a veure’ls penjats a les escalonades 

23  Vegeu: Llompart, Gabriel, C.R., La Mallorca Tradicional en los Exvotos. Palma de        
Mallorca, 1988. Pàgs. 13 i 14.

24  Obrador Socias, José, MSSCC, Santa Maria de Lluch. História de su Colegiata. Mallorca, 
1952. Pàg. 139.

25  Llompart, Gabriel, C.R., La Mallorca Tradicional en los Exvotos. Palma de Mallorca, 
1988. Pàg. 20.
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dels cambrils a on pujaven a venerar les figures sagrades, a les sagristies o 
cambres adjuntes als altars, de les voltes de les capelles o enganxades a les 
mateixes figures i dels seus mantells, en el supòsit de que en portés. A mode 
d’exemple copiarem el que el caputxí, Pare Gaietà de Mallorca va escriure 
l’any 1746 a l’obra que va dedicar a la història del poble de Lloseta Loseta 
Ilustrada. Fent referència al cambril de la Mare de Déu moreneta d’aquell 
poble diu que “todavía están colgadas las paredes de su templo de tantos 
exvotos y trofeos, que no tienen mejor colgadura los católicos que estar 
contemplando los prodigios que indican aquellas bendas, muletas, grillos, 
esposas, cadenas, arcabuces, lanzas, pistolas, espadas, puñales, cuchillos, 
que están pendientes de aquellas santas paredes. Por toda la iglesia se ad-
mira una multitud de retablillos, donde con diversas figuras se expresa la 
necesidad de los que hicieron el voto”.26

 A la documentació històrica de la parròquia de Sencelles trobam una 
referència als retaulets que la gent ofrenava a la Mare de Déu de Costitx27 
i que l’any 1586 el bisbe Joan Vich i Manrique ordenà retirar-los perquè 
impedien que els assistents a la missa poguessin veure l’altar. 

 Un altre document gràfic és un gravat que coneixem, datat de 1700 i que 
mostra el sepulcre gòtic del Beat Ramon Llull que es guarda a la Basílica 
de Sant Francesc de Ciutat i la disposició de com s’exposaven els exvots. 
S’hi veuen clarament 19 retaulets, almenys 25 figures de retall, algunes 
cintes o venes i dues llànties que cremaven l’oli que ofrenava la devoció de 
la gent, també a mode d’exvot.28

 Una altra modelitat que també podem trobar són els fabricats en cera. El 
seu ús es va fer més habitual en temps d’escassesa econòmica i avui en dia 
encara són molt usuals, principalment, en el nord i en el llevant d’Espanya. 
A Mallorca hi tingueren poca incidència, però hem de dir que no fou nul·la. 
L’any 1568, també el bisbe Diego de Arnedo de Visita Pastoral al Santuari 
de Lluc, manà que fossin retirades totes les figures de cera, presentades 

26  Cayetano de Mallorca, ofm. Caputxí, Loseta Ilustrada. Palma, 1746. Pàg. 350.

27  S’ha de tenir en compte que Costitx no es va emancipar eclesiàsticament de Sencelles fins 
a l’any 1913, i part la documentació que es generava d’ambdós llocs es guardava a l’Arxiu 
Parroquial de Sencelles.

28  Vegeu: Llompart, Gabriel, C.R., La Mallorca Tradicional en los Exvotos. Palma de Ma-
llorca, 1988. Pàg. 15.
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com a ofrena a la Mare de Déu, que eren deformes, estaven espanyades o 
que suscitaven rialles als devots i peregrins.29 He vist una bona col·lecció 
d’aquesta modalitat a l’Ermita de Santa Àgueda del poble de Catral, a Ala-
cant, i també he estat testimoni d’ofrenes d’aquest tipus a la imatge de la 
mateixa santa a la Parròquia de Sant Jaume de Barcelona. En el veí carrer 
del Bisbe de la Ciutat Comtal hi trobem una cereria fundada l’any 1825 on 
dels seus obradors surten els exvots de cera que molts de catalans presenten 
als sants de les seves devocions.  

 En definitiva, tanta va arribar a ser la popularitat d’aquests objectes reli-
giosos que era fàcil, també, que fossen un motiu comú dins el cançoner reli-
giós. Copiem la lletra d’uns goigs de la Mare de Déu de Lluc, que almenys 
daten del segle XVI:

“...Cubertes són les parets
de vostra iglésia santa
dels miracles que haveu fets
per la fe que us tenim tanta...”

I una estrofa d’uns altres goigs cantats en llaor de la Mare de Déu del Puig 
de Sant Salvador de Felanitx diu així:

“Los vostres miracles grans
publiquen vostres parets
ab vots, prendes, retaulets, 
presentallas, peus i mans:
dels bens sou dispensadora,
dels mals el remey millor;
siau nostra intercesora,
Verge de Sant Salvador.”

 A Sencelles, abans que es formés la col·lecció del Convent de la Caritat 
se’n coneixien d’altres oferts a sant Antoni Abat, invocat per protegir els 
animals, i a santa Àgueda, la nostra patrona. L’any 2009 els vam descobrir, 
analitzar i exposar per primera vegada en l’àmbit de les corresponents ca-
pelles.

29  Ibid. pàg. 28. 
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 En contra del que s’ha dit en altres treballs, el costum d’oferir exvots de 
plata retallada no s’acabà en el segle XIX, sinó que va durar a Mallorca 
fins els anys quaranta del segle passat i altres indrets d’Europa encara es 
manté en ús. De fet encara hem estat a temps a conèixer un vell argenter 
de Ciutat, amb botiga oberta al carrer que tradicionalment fou exclusiu del 
seu ofici, que de nin i de jove n’havia fabricat per vendre. Ens explicà que 
disposaven d’uns fulls de plata que retallaven en el moment de la demanda 
i amb la forma que desitjava el client. Llavors amb un martellet i un punxó 
hi insidien el puntejat que, habitualment, voreja tota la peça.   

La primera mostra de gratitud envers la Mare Superiora

 Els Capítols del Postulador recollint els testimonis directes que es tenien 
de sor Francinaina ens parlen de la fama de santedat de què fou mereixedo-
ra fins i tot molt abans de morir:  

 Durant sa seua vida gosá de fama de santedat no sols entre les persones 
vulgars, sinó tambe entre ses nobles y molt distingides en virtud y ciencia. 
Fins i tot ses gents de poca piedat y de tots els partits en que estava dividit 
es poble li reconegueren una virtut extraordinaria, confessant es meteix 
temps que Déu la favoria amb dons y benediccions particulars.30  

 Segons la tradició cireriana podríem dir que la primera mostra de gra-
titud o exvot va arribar al Convent en vida de la mateixa Mare Superiora. 
Recordem, sinó, el “miracle dels mariners” que relatà sor Concepció del 
Cor de Jesús,31 la tercera superiora del Convent i la darrera de les compan-
yes de sor Francinaina:

 Una  noche llaman al convento, y como no oyeran tocar a las puer-
tas, la que declara ni sus hermanas, Sor Francisca Ana exclama y dice a 

30  Capítols que presenta es postulador en sa causa de beatificació de sa sirventa de Deú Sor 
Francina Ayna Cirer y Carbonell fundadora de ses monges de la Caritat de la Vila de Sanse-
llas. Palma, 1904. Pàg. 27.

31  En el segle Magdalena Serra Puig (Sencelles, 1825- 1884) el dia de la fundació del Con-
vent (1851) hi professà amb el nom de sor Concepció de Cor de Jesús, desde l’any 1844 era 
la mestra de Sencelles, càrrec que li concediren les autoritats locals,  i l’any 1858 obtingué el 
títol de magisteri a la Universitat de Barcelona. D’aquesta manera es convertí en la primera 
mestra titulada de tota la història de Sencelles. Després, el rector Joan Molinas l’anomena 
superiora del Convent de la Caritat (1870). Trobant-se al llit de la mort feu unes declaracions 
de primera ordre sobre la vida i virtuts de sor Francinaina Cirer, les quals foren transcrites per 
Sebastià Molinas Amengual, notari, Fill Il·lustre de Sencelles.   
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Sor Magdalena: “Vete, Magdalena, a abrir que tocan”. Y con este dicho, 
sor Magdalena se va a abrir y le sorprenden cuatro hombres, al parecer 
marineros; y piden si aquella casa es el convento, a lo que se contestó 
afirmativamente; pero no quedando satisfechos con la que tenía delante, 
dijeron: “No hay otra señora en casa” Y como les dijese que sí, llamó a la 
que declara y salió a la portería, y como no era la que deseaban ver, repi-
tieron otra vez que no era tampoco la que pedían. Siguieron a éstas otras 
dos, las que tampoco fueron las que deseaban. Y con esto y sin necesidad 
de llamar a la superiora, ésta se presentó a la puerta sonriéndose; a cuya 
presencia quedaron postrados los cuatro hombres extranjeros, queriendo 
abrazarla en agradecimiento a los beneficios recibidos del Señor por su 
conducto. A lo que ella se excusó con la más profunda humildad. Cuyos be-
neficios explicaron después que, hallándose en altar mar y en grave peligro 
de sucumbir, oyeron referir los hechos portentosos de la que le llamaban 
“la santa de Sancellas”, con cuyo motivo la invocaron en aquel trance, 
saliendo ilesos del naufragio, al que había comparecido para salvarlos la 
superiora, la que conocieron al momento de  verla. Agradecidos, pues, a 
este favor regalaron a la casa un saco de arroz y en dinero unas 100 libras 
en dinero.32   

 Altres testimonis asseguren que aquells mariners en qüestió coneixien 
de l’existència de la Superiora per tres joves de Sencelles que també es 
trobaven en el mateix vaixell. Mossèn Bartomeu Oliver ho relata d’aquesta 
manera:

 Tres soldats sencellers, en compliment dels seus deures militars, 
s’hagueren d’embarcar. Abans de partir, Sor Francina-Aina els va donar 
una medalla per hom. Quan foren a alta mar, s’aixecà un fort temporal. 
Els mariners començaren a desanimar-se i ja donaven la cosa per per-
duda. Llavors els soldats invocaren la superiora i feren que també la in-
vocassen els mariners, als quals ja abans havien ponderat les virtuts i el 
valiment de la que ells anomenaven la Santa de Sencelles. Els comparegué 
Sor Francina-Aina i els alliberà d’aquell perill, calmant-se la tempesta i  
podent arribar a terra, sense la més petita averia. Quedaren els soldats 

32  Arxiu Família Morell-Molinas: Breves apuntes sobre la vida y hechos más notables de Sor 
Francisca Ana Cirer y Carbonell, relatados por su hermana Sor Concepción Serra y Puig, 
día 2 y 3 de julio de 1884, la cual falleció día 8 siguiente a las tres y cuarto de la madrugada. 
Document manuscrit de Sebastià Molinas i Amengual.
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per terres llunyanes, més els mariners tornaren a Mallorca i un vespre es 
presentaren a la Caritat de Sencelles.33 

 L’amo, Bernat Ramis i Mir, de Can Just, que havia treballat en les obres 
de transformació de Can Xiroia en convent i era de la confiança de les 
monges, assegurà durant el Procés Informatiu per la Causa de Beatificació 
que aquells mariners que es presentaren “eren forasters i que dugueren el 
sac d’arròs damunt un mul”.34 

 El que ens interessa a nosaltres són tres fets ben concrets: uns sencellers 
trobant-se fora de Mallorca propaguen la devoció envers la seva paisana 
que en vida ja tenen en concepte de santedat, els mariners de fora s’hi in-
voquen en sentir-se tribulats pel furor de la mar moguda i aquests, després, 
en aptitud d’agraïment fan un viatge (peregrinació) fins a Sencelles per 
visitar la monja a qui atribueixen la salvació i li porten un donatiu: un sac 
d’arròs i cent lliures de moneda mallorquina (exvot). Just ara veurem que, 
tot i que en aquest treball ens centrem en un model molt concret d’exvots, 
l’agraïment es pot manifestar de diverses maneres o amb objectes de diver-
sa matèria.  
 
La col·lecció d’exvots del Convent de la Caritat

 La col·lecció d’exvots del Convent de la Caritat de Sencelles, ofrenats a 
la seva fundadora la beata Francinaina de la Mare de Déu dels Dolors, tal 
vegada sigui la més nombrosa de quantes s’exposen actualment a la devo-
ció dels fidels mallorquins. Sor Innocència de Jesús Aceña Barbero, G.C., 
per espai de molts anys secretària de la Causa de Canonització, en feu el 
recompte l’any 1966. Després de comptabilitzar un bon nombre d’altres 
presentalles que eren cordoncillos, agulles, medalles, creus, creus de Malta, 
reliquiaris, botonades, etc. anotà que hi havia fins a 840 figuretes de plata35: 
“pits, cors, ventrells, cames, peus, mans i moltes altres parts del cos humà...

33  Oliver Amengual, Bartomeu, Sor Francina-Aina dels Dolors. Fundadora del Convent de 
la Caritat de Sencelles. Palma, 1970. Pàg. 61.

34  Fornés, Fra Francesc, T.O.R., Vida Popular de la Sierva de Dios Sor Francisca Ana de los 
Dolores de María, Cirer y Carbonell. Terciaria Franciscana. Fundadora de la Congregación 
de Hermanas de la Caridad de Sancellas y primera superiora de su convento. Palma, 1943. 
Pàg. 156 i 157.

35  Vegeu: Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer, hermana de la Caridad, fundadora y superiora del Convento de Sencelles 
(Mallorca). Núms. 4 i 5, desembre de 1965 i febrero de 1966. Pàg. 3.
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bous, vaques amb el vedellet devora, porcs, cabres, cans, egües, poltres i 
tota casta d’animals útils a l’home.36 

 Per a guardar i mostrar als devots els exvots es varen encomanar quatre 
quadres en forma d’escaparata que primerament foren col·locats a la Sala 
de Dipòsit, o sigui al de devora del primitiu sepulcre:

 Cuatro cuadros, en forma de escaparate, que contienen muchas presen-
tallas, testimonio de otros tantos favores que se consideran obtenidos por 
la intercesión de la Sierva de Dios. Fueron costeados por Don Martín Ma-
yol y miden 0’90m por 0’65m.37

 Llavors foren traslladats al primer pis del Convent, concretament a la 
dependència anomenada la infermeria i que és el mateix lloc on morí la 
Beata. Posteriorment, ja ho hem vist, a la Sala de Història i Devoció. De 
la segona ubicació, la que anomenem infermeria o actualment cambra, en 
tenim un altre testimoni ben eloqüent registrat l’any 1936:

36  Oliver Amengual, Bartomeu, Sor Francina-Aina dels Dolors. Fundadora del Convent de 
la Caritat de Sencelles. Palma, 1970. Pàg. 78.

37  Sor Manuela Ferretjans Sastre, G.C., Inventario de los Objetos pertenecientes a la S. de D. 
Sor Fca. Ana de los Dolores de Mª Cirer. Sencelles, 27 de febrer de 1936, pàg. 17. Document 
inèdit, mecanografiat de l’Arxiu Històric del Convent de la Caritat de Sencelles.
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 Enfermería. En esta dependencia en la cual exhaló la Sierva de Dios su 
postrer aliento... está destinada a custodiar gran parte de los objetos que 
pertenecieron a la Sierva de Dios, la muy venerada Madre Fundadora; 
conservándose también en ella multitud de exvotos de oro y plata, con 
diferentes regalos que testimonian la devoción que le  profesan los habi-
tantes de Mallorca.38

 Aquesta sala, seria la primera del convent que s’obrí als peregrins con-
vertint-se en un petit museu que seguia els criteris de llavors i que s’assem-
blava molt a les habitacions dels exvots que hom pot trobar als diferents 
santuaris, ocupades per una munió d’objectes i que molt bé descriu el Pare 
Llompart: “Si hoy visitamos un santuario importante, como puede ser el 
de Nuestra Señora de Lluc, advertimos la existencia de una sala dedicada 
a la exposición de exvotos (vulgo: sala de promeses). Allí se ven baraja-
dos multitud de prendas de uniforme, instrumentos ortopédicos, banderas y 
banderines, trofeos deportivos, figuras de cera, siluetas recortadas de lámi-
na de plata, trenzas de pelo, cuadros, fotografías...” Mirau, a tall d’exem-
ple, les dues fotografies que foren publicades en el llibre del Pare Fornés39 
i que són primer testimoni gràfic de la nostra col·lecció. 

 Pel que sembla, aquesta, actualment podria ser molt més nombrosa si 
no fos que l’any 1920 foren fuses diverses figures per un pes total de 653 
gr per tal de contribuir a la fabricació d’una corona d’espines, una corona 
de rajos i una percinta, també tot de plata, per la figura del Sant Crist de 
la Caritat. 40 I que dia 14 de setembre de 1936 s’hagueren d’entregar altres 
peces a la comissió de Sencelles del Centre d’Incautació de Doblers i Va-
lors, per fer front a les despeses de la Guerra Civil Espanyola. De molts 
dels exvots entregats a sor Francinaina en coneixem l’origen gràcies al 
bon afer de les persones que, al llarg del temps, han tingut cura de l’arxiu 
històric del Convent de la Caritat. El Fill Il·lustre de la Vila de Sence-

38  Sor Manuela Ferretjans Sastre, G.C., Explicación del plano de la Casa-Convento de Sor 
Fca. Ana de los Dolores de Mª Cirer. Sencelles, 27 de febrer de 1936, pàgs. 9 i 10. Document 
inèdit, mecanografiat de l’Arxiu Històric del Convent de la Caritat de Sencelles.

39  Vida Popular de la Sierva de Dios Sor Francisca Ana de los Dolores de María, Cirer y 
Carbonell. Terciaria Franciscana. Fundadora de la Congregación de Hermanas de la Cari-
dad de Sancellas y primera superiora de su convento. 

40  Vegeu: Hoja Informativa sobre la vida y fama de santidad de la sierva de Dios Sor Fran-
cisca Ana Cirer, hermana de la Caridad, fundadora y superiora del Convento de Sencelles 
(Mallorca). Núms. 4 i 5, desembre de 1965 i febrero de 1966. Pàg. 3.
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lles, Sebastià Molinas i Amengual, entusiasta propagador de la devoció a 
la Mare Superiora, va entendre la necessitat de començar a prendre nota de 
les visites que els devots feien al seu Sepulcre tot relatant una gran infinitat 
de gràcies que atribuïen a la seva intercessió. Ell mateix va comprar els 
primers llibres i sembla que és seva la lletra de les primeres declaracions. 
Amb els anys s’han anat succeint aquests registres i multiplicant les ano-
tacions. Just, entre 1903 i 1966 s’havien inscrit quasi sis mil testimonis de 
gràcies obtingudes: curació de diverses malalties (infeccions, dels sistemes 
circulatori, respiratori, digestiu, urinari o locomotor, dermoepidèrmiques, 
endocrinològiques, etc.), encerts en diagnòstics metges, intervencions qui-
rúrgiques (exitoses i innecessàries), accidents de trànsit (lliberació, il·lesió 
o curació), protecció en els exàmens, viatges, servei militar i guerra, ani-
mals, de la vida conjugal o familiar, naixements, retorn a Mallorca, trobada 
d’aigua, conversió de pecadors, trobada de joies i altres objectes perduts i 
un llarg etcètera. Testimoni d’aquest impressionant arxiu és la darrera cobla 
dels Goigs a llaor de la Serventa de Déu Sor Francinaina-Aina dels Dolors 
de Maria:

De què sou intercessora
davant Déu Omnipotent
setze llibres són penyora
a l’arxiu del vell Convent.
Tot Mallorca us ha invocada:
menestral, senyor i obrer.
Siau la nostra advocada,
sor Francina-Aina Cirer.

  
 Per completar el nostre treball hem fet un buidatge dels primers lli-
bres de gràcies obtingudes i hem copiat algunes de les declaracions que 
s’acompanyaven de l’oferiment d’alguna de les presentalles:

 “1903. Antonia Valles de Sansellas teniendo una hija enferma de un ojo, 
hizo la promesa a la Fundadora de una presentalla de plata si curaba a su 
hija, y habiendo conseguido le regaló una que representa un ojo.
Antonia Cánaves de Selva de Can Melis, se ha presentado en este Conven-
to, manifestando que había tenido una hija enferma, invocó a la Superiora, 
consiguiendo su curación y agradecida a tan señalado favor, madre e hija 
hacen entrega de una presentalla de plata que representa una muger.
Jerònima Verd de Sansellas hace entrega a la Superiora de una presentalla 
de plata representando una nariz.
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 Magdalena Munar Payeras de Can Chineta de Pina, estuvo enferma. In-
vocó a la Fundadora y recobró la salud agradecida a tan singular beneficio. 
Hace una visita a este Convento dejando como recuerdo un exvoto de plata 
que representa una mujer. 

 Dia 14 diciembre 1903. Francisca Alomar Bennasar de Inca, ha venido 
a visitar a la Fundadora de este Convento haciendo entrega, como ofrenda, 
un brazo de plata.

 El mismo día, Francisca Pol de Inca, había criado una niña en clase de 
nodriza, ya consecuencia de una caída que esta sufrió, se hizo daño en 
una pierna y especialmente en la rodilla, de resulta de la cual y después de 
practicarle una operación quirúrgica, le quedó dicha pierna más corta que la 
otra, teniendo que andar con muleta. En este estado su citada nodriza hizo 
la promesa de que si la Madre Superiora de Sansellas la curaba del todo, le 
regalaría una pierna de plata; y oyéndola propicia la Venerable, quedó cura-
da la niña. Y hoy para cumplir la promesa y entregar la presentalla ofrecida 
ha venido a visitarla. 

 Dia 21 (mismo mes y año) Antonio Oliver de Sansellas, estando enfer-
mo, invocó a la Fundadora y alcanzando la salud por su intercesión, ha 
venido a visitarla y cumplir la promesa que le hizo de regalarle un cirio 
muy grande y su nombre de plata.

 Dia 5 febrero 1904. Agueda Perelló de Costitx hizo la promesa a la Ma-
dre Superiora de Sansellas de que si los cerdos que tenía para cebar pesaban 
diez y nueve arrobas, haría celebrar una misa en su honor; y habiendo lle-
gado a dicho peso, se ha presentado hoy para cumplir la promesa, encargar 
la celebración de la misa y dejar un cerdo de plata.

 Dia 6 marzo 1904. Miguel Ramis y Ramis de Sansellas, hallándose en-
fermo de mucha gravedad, invocó a la Fundadora con promesa de entregar-
le un exvoto si curaba; y como se libró de la muerte, ha venido hoy dejando 
una presentalla de plata representando a un hombre.

 El mismo dia. Maria Concepción Vidal de Santa Eugenia, tenia una niña 
enferma de gravedad, deshauciada de los médicos y a las puertas de la 
muerte, en cuyo trance invocó de corazón a la Santa de Sansellas, prome-
tiéndole un recuerdo si curaba a la enferma, y como escuchara sus plega-
rias, recobró de seguida la salud; y cumpliendo hoy su promesa, entrega 
una presentalla de plata representativa de una niña.
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Dia 20 marzo 1904. Catalina Ana Amer y Maria Fe de Inca, para rendir 
gracias a la Fundadora por haberles alcanzado un favor, han venido hoy 
en este convento a pies descalzos y de rodillas, desde la entrada de la calle 
de la Caridad hasta el cuarto donde se halla el retrato de su bienhechora y 
entregan un exvoto de plata.

 Dia 8 junio 1904. Juana Maria Mir y Genestrá de la Torreta de Portichol 
de Palma, en la enfermedad que padeció un individuo de su familia acudió 
a la Madre Superiora de Sansellas para obtener por medio de su mediación 
la salud que deseaba, prometiéndole dos cirios y una presentalla de plata; y 
como curado aquel enfermo, ha venido hoy la oferente a cumplir su prome-
sa, entregando los dos cirios y obgeto de plata.

 Dia 5 del mismo mes y año, Paula Fiol de Pina padecía una enferme-
dad en el pecho, acudió para obtener su curación a la Madre Superiora de 
Sansellas, prometiéndole si conseguía lo que deseaba una visita a nuestro 
Convento y un exvoto de plata, y habiendo sanado de aquel pecho, le hace 
hoy el regalo de uno de aquel metal.

 Dia 14 agosto 1904. D. Miguel Munar, Pbro. natural de Algaida, a con-
secuencia de una caída se rompió una pierna; su hermana Catalina que 
le cuidaba, invocó a la Fundadora para que asistiera en su desgracia a su 
citado hermano, prometiéndole que si pronto curaba, le harían una visita 
dejándole además como recuerdo una presentalla de plata figurando una 
pierna; y como sucedió tal como deseaban, a gradecidos a tan singular fa-
vor, hoy han venido a cumplir su promesa. 

 Dia 15 agosto. 1904. José Dardé y Mas natural de Valldemosa y vecino 
de Consell, padeciendo mucho de la cabeza, sin haber podido conseguir 
alivio alguno, invocó de corazón a nuestra Fundadora, prometiéndole que 
si un dia determinado estaba bueno, le haría una visita, y al cabo de tres o 
cuatro días, vióse libre de la dolencia que le molestaba, por cuya gracia hoy 
postrado ante el sepulcro de su bienhechora le rinde las suyas muy copiosas 
y deja un exvoto de plata.

 Una mujer que tenia enfermedad que era de ataque de nervios y le repe-
tía muchas veces y enseguida que prometieron de visitar a la Superiora y 
prometieron una muger de plata y quedo buena y es de Biniali y su nombre 
Maria Amengual y A.
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 1919. Francisca Parets Pizá, natural de Santa Maria, tenia una inchazon 
que le causaba grandes molestias. Los médicos decían que la enfermedad 
seria larga. La enferma invocó a la S. de D. prometiéndole un exvoto de 
plata. Apenas hubo la promesa empezó a notar mejoría y en menos de diez 
días estuvo del todo bien. Llena de agradecimiento y alegría cumple hoy su 
promesa. 29-Mayo-1919.

 Año 1928. Juana Munar y 
Pons de Binisalem teniendo 
un ojo inflamado marcho a 
Palma a enseñarlo al ocu-
lista este le dijo que sino se 
hacia operar cuanto antes 
perdería la vista. Apenada la 
buena mujer, en saliendo de 
la casa del oculista dijo: M. 
Superiora si me curo del ojo 
sin necesidad de operación, 
vendré a veros y os llevaré 
un ojo de plata. La inchazón 
desapareció y sin poner-
se ningún medicamento, y 
agradecida a su protectora 
cumple la promesa”

 En els llibres hi trobem altres obsequis que repetidament veim consig-
nats: almoines per misses que s’havien de celebrar a la capella del convent, 
almoines per a la beatificació, ciris, joies, barcelles de blat, oli per la llàn-
tia de davant el sepulcre. Per cert aquesta també provenia d’una promesa: 
“Dña. Margalida Mas natural de Palma invocá a la Fundadora y digué si ses 
cosas me van be vos regalaré una llantia. 4 Febrer 1905”. Anar a peu fins a 
Sencelles, resant el rosari, amb els braços en creu, o cobrint de genollons el 
tram del carrer de la Caritat o des d’alguna de les creus d’entrada al poble. 
Beure aigua de la cisterna, untar-se amb aigua de la mateixa o amb oli de la 
llàntia. Tombar-se al llit on morí la Fundadora, col·locar-se el seu capell o 
fer l’exercici del Via Crucis seguint els passos que hi ha dins el petit claus-
tre conventual.
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Conclusions

 El dolor, la malaltia, els accidents, la proximitat de la mort, el perill que 
suposaven les operacions quirúrgiques en altres temps o el que és inesperat, 
constitueixen les causes per les que les persones acudeixen a la intercessió 
de Déu, de la Mare de Déu i dels sants. Els exvots són, sempre, el resultat 
d’una prometença per quelcom que des del punt de vista de l’agraciat o 
dels seus familiars, comportava un greu risc per la vida o per la que ja 
s’havien esgotat les esperances humanes: “tenía una niña enferma de gra-
vedad, deshauciada de los médicos y a las puertas de la muerte, en cuyo 
trance invocó de corazón a la Santa de Sansellas”. Per altra banda, resulta 
lògic pensar que les malalties més comuns i menys nocives transcorrien 
per itineraris de normalitat i no donaven peu a promeses ni exvots. En els 
registres de gràcies declarades de l’arxiu conventual les necessitats, ja hem 
vist, que es manifesten en la més ampla diversitat. Les malalties que s’es-
pecifiquen segons el vocabulari del temps podien ser tercianes malignes, 
gota, úlceres, gangrena, calentures, inflamació del ventre, combustió de 
nirvis, inflamació de gargamella, tumors, “mals dolents”, fluxos de sang, 
parts complicats, còlics misereres, descomposició, tocat dels sentits, pul-
monies, perdre la vista, febre biliosa, dolors inflamatoris, reuma, embòlies, 
dictèria, etc. No hem trobat cap cas de malalties epidèmiques o de caràcter 
altament contagiós. Dins aquestes patologies trobaríem l’origen o essència 
principal, no exclusiu, dels centenars de figuretes de plata ofertes a la Beata 
Francinaina. 

 La motivació de les promeses tenen un origen individual o familiar de 
caire totalment secret encara que, del seu compliment, després en pugui 
quedar constància pública. La naturalesa material dels exvots, en el nostre 
cas el fet d’esser fabricats en argent, permet la possibilitat de permanència 
en els temps i de complir amb la funció de nexe entre les diverses genera-
cions de devots de la Beata. Cada un d’aquests objectes simbolitza o repre-
senta una acció miraculosa o portentosa concreta i en conjunt presenten a 
sor Francinaina com una veritable mitjancera davant Déu. Prou cura han 
tingut les monges de la Caritat i els benefactors de la devoció que aquest 
fet quedés manifest, fent-se amb les escaparates on s’exposen i procurant 
que restessin a llocs ben visible des que el Convent de la Caritat esdevé un 
centre de peregrinació.
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EL PATRIMONI LINGÜÍSTIC DE
SENCELLES AL DICCIONARI
CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR.
Estudi, classificació i posada en valor.

Cristian Raúl Sánchez Curto1

1. Introducció

 La llengua forma part del patrimoni dels pobles i dels territoris i, per 
extensió, de les persones que els habiten, tot constituint el “dipòsit d’un ric 
patrimoni cultural amuntegat segle rere segle”2. 

En aquest sentit, cal considerar que si la llengua és part essencial del pa-
trimoni, també ho són les obres que en parlen i, sobre això, el Dicciona-
ri català-valencià-balear d’Antoni Maria Alcover i de Francesc de Borja 
Moll (en endavant, DCVB) ocupa un lloc destacat com a obra cabdal de la 
lingüística en llengua catalana que proporciona un marc excepcional per a 
investigar sobre el patrimoni lingüístic associat a les distintes poblacions 
i territoris.

En el cas de Sencelles, el patrimoni lingüístic del municipi recollit al 
DCVB prové de dos tipus de fonts:

a. Escrites. Explícitament, el diccionari indica que certes paraules pro-
venen de l’Arxiu parroquial de Sencelles i de l’obra Terminologie 
de la culture des céréals à Majorque, de Peter Hjalmar Rokseth 
(1923).

b. Orals. Per a la confecció del diccionari, entre 1900 i 1928 Antoni 
Maria Alcover va comptar amb una xarxa de col·laboradors arreu 
del domini lingüístic. A Sencelles, en general, consta la participa-

1  Graduat en llengua i literatura catalanes.

2  Veny 2001: 19.        
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ció de Bartomeu Cirer, Antoni Llabrés, Bartomeu Llabrés (prevere), 
Sebastià Molinas Amengual (notari), Rafel Molinas (metge), Pere 
Molines, Sebastià Molines, Miquel Morey (prevere, vicari), Bar-
tomeu Oliver i Nicolau Verd i Garau. En el cas concret de Biniali, 
van participar Antoni Amengual (prevere, vicari), Gabriel Mayrata 
i Macià Noguera.

 Malgrat la destacada presència de Sencelles al DCVB, l’extensió del 
diccionari i la dispersió dels continguts dificulten la identificació del capital 
lingüístic associat al municipi, de manera que el coneixement de l’esmentat 
patrimoni immaterial fa necessària, actualment, una recerca exhaustiva.

 Amb aquesta conceptualització, el treball analitza el lèxic vinculat a Sen-
celles, la fonètica, l’antroponímia, la toponímia, així com altres referències 
i contextualitzacions, tot estructurant l’estudi en els següents apartats: in-
troducció, objectius i metodologia, resultats, discussió i conclusions, i, fi-
nalment, bibliografia.

2. Objectius i metodologia

 Amb relació als objectius, aquest treball té per finalitat analitzar, classifi-
car i posar en valor el contingut lingüístic que el DCVB vincula al municipi 
de Sencelles.

 Quant a la metodologia, l’estudi s’ha realitzat a través una doble via:

a. Metodologia qualitativa. S’ha cercat al DCVB la totalitat de les en-
trades que fan al·lusió al municipi de Sencelles, tot recollint-ne la 
informació associada. 

b. Metodologia quantitativa. A partir de les dades obtingudes mit-
jançant la metodologia qualitativa, se n’han obtingut les freqüèn-
cies, els percentatges i les representacions geogràfiques correspo-
nents.

3. Resultats

 Considerant els objectius i la metodologia descrita, els resultats s’han 
classificat en lèxic pròpiament dit, fonètica, toponímia, antroponímia i, fi-
nalment, referències i contextualitzacions.
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3.1. Lèxic

 Aquest apartat conté els mots, les locucions i les frases fetes que el 
DCVB testimonia a Sencelles i en fa l’anàlisi i la classificació correspo-
nents.

3.1.1. Relació de mots i locucions

 A continuació s’exposen en ordre alfabètic els mots i les locucions que 
el DCVB referencia al municipi senceller.

 A la caixeteta o al caixetó (DCVB II, 827). Dins l’entrada caixeteta del 
diccionari, aquesta locució designa una modalitat del joc de tella3 en què, 
en lloc del rèbol, s’utilitza una capsa de llumins i, en comptes de la tella, 
una moneda d’escàs valor. 

 Aligantí, -ina (DCVB I, 512). Aquest adjectiu és defineix com una va-
riant formal i vulgar d’alacantí, tot testimoniant l’expressió figues aligan-
tines a Sencelles. 

 Amaga-corretja4 (DCVB I, 594). Dins l’entrada amagar,  aquest com-
post designa el joc d’infants en què un jugador amaga un objecte que els 
altres han de cercar. Quan un d’aquests s’acosta a l’objecte, el jugador que 
l’ha amagat ha de dir “Foc! Foc!”. Finalment, el jugador que el troba ha 
d’encalçar els altres fins que toquen mare, això és, fins que arriben al lloc 
on se salven.

 Ànima (DCVB I, 696). Una de les accepcions del nom expressa la peça 
de fusta que en el jou de llaurar uneix, per la part més baixa, els dos caps de 
jou.

3  Al joc de tella, es col·loquen diners o altres objectes valuosos sobre un rèbol o pedreta, i 
els jugadors hi llencen la tella (tros de teula o pedra plana), de manera que guanya aquell que 
aconsegueix que els doblers quedin més a prop de la tella.

4  Segons el DCVB, a Esporles i Costitx també s’anomena amaga-corretja; a Llucmajor rep 
el nom de joc d’amagar corda; a Eivissa, amaga-mocador i a Menorca, amagar mocador 
(DCVB I, 594).
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 Arquet (DCVB I, 885). Una accepció del substantiu designa el bastó 
que, situat entre la fulla i el mànec de la dalla, serveix per facilitar la reco-
llida de les garbes segades.

 Atzabó (DCVB II, 137). Un dels sentits del nom expressa un remor llu-
nyà de tempesta o bé un soroll molt fort d’una cosa que cau. A part d’estar 
recollit a Sencelles en general, també apareix testimoniat a Biniali, en par-
ticular.

 Baixvoreres (DCVB II, 218). L’única accepció d’aquest mot, amb ús 
adjectival, indica que una panera està gairebé plena de figues, però sense 
arribar al vorell.

 Ballar a carro (DCVB II, 1067). Dins l’entrada del mot carro, aquesta 
locució verbal indica que la baldufa gira canviant contínuament de posició.

 Bandeta (DCVB II, 264). El nom designa la taula que tanca la part pos-
terior del carro.

 Bato (DCVB II, 375). Aquest castellanisme designa la persona grollera 
i poc intel·ligent.

 Beca (DCVB II, 401). Una de les accepcions del nom fa al·lusió al forat 
on se sembra un cep, és a dir, la planta que produeix raïm.

 Bequejar (DCVB II, 437). Aquest verb indica que l’arada s’ha enfonsat 
massa, perquè la rella (o peça de ferro que obre els solcs) s’ha col·locat cap 
a baix. 

 Berruga (DCVB II, 448). Una de les accepcions del nom designa la 
desviació en la línia esperada del solc.

 Berrugat, -ada (DCVB II, 449). Complementàriament, una de les accep-
cions d’aquest adjectiu indica que un solc té desviacions o torteres.

 Blat de s’eriçó (DCVB II, 516). Dins l’entrada del nom blat, aquest 
compost designa la varietat de la planta gramínia que es caracteritza per 
tenir una tija alta, una espiga gruixuda i de poca llargària, una aresta negra 
i els grans ben formats.
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 Borinar (DCVB II, 592). Una accepció del verb significa impacientar 
insistentment.

 Bracerol (DCVB II, 644). A la sínia, aquest substantiu designa cada un 
dels barrots que, col·locats verticalment al voltant del rodet –o roda ho-
ritzontal–, s’engranen amb les dents de la roda vertical i en fan moure la 
maquinària.

 Bullir-se el blat (DCVB II, 733). Dins l’entrada del verb bullir, aquesta 
locució verbal significa cremar-se per l’excés de calor.

 Cabeçot (DCVB II, 773). Aquest nom expressa la soca que queda a terra 
en recollir la canyamel o canya de sucre.

 Cagaferro qui està damunt (DCVB II, 816). Dins l’entrada del mot ca-
gaferro, aquesta locució designa el joc d’infants en què: a) un participant 
assegut, anomenat pacient, aguanta entre les cames el cap d’un altre par-
ticipant; b) damunt d’aquest hi puja un altre, de manera que el pacient ha 
d’endevinar qui és aquest darrer; c) si ho encerta, el darrer que ha pujat ha 
de parar i fer de pacient; i d) si falla, continuen pujant participants fins que 
el caramull acaba caient.

 Caganiu (DCVB II, 818). Dins el joc anomenat pans d’ordi5, aquest 
nom indica el jugador que, en començar els participants a estirar les mans, 
amolla el primer.

 Camada (DCVB II, 870). Una de les accepcions d’aquest nom fa al-
lusió a Sencelles als dos solcs paral·lels que estan sembrats de llegums.

 Alhora, el diccionari també testimonia a Sencelles un altre significat que 
designa el tros de terra al voltant de la vinya que es deixa sense plantar 
ceps.

 Camadejar (DCVB II, 870). Aquest verb significa llaurar fent, alternati-
vament, solcs amples i estrets, per manca d’habilitat del pagès.

 Cantina (DCVB II, 933). Una de les accepcions del nom indica l’habita-
cle situat al terraplè de la sínia que serveix per a guardar eines, aliments, etc.

5  Veure la definició del joc més endavant.
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 Caragol (DCVB II, 1006). Al joc de juli6, aquest substantiu designa la 
manera de jugar en què, mentre un participant bota sense moure’s de lloc, 
l’altre salta desplaçant-se al voltant del primer.

 Cellonar (DCVB III, 104). Una de les accepcions d’aquest verb indica 
que els solcs d’un sembrat són encara visibles, pel fet que la sembrada és 
més espessa a una banda del solc que a l’altra.

 Cendra (DCVB III, 106). Una de les accepcions del nom expressa la 
malaltia del raïm causada per diferents fongs, que provoca un aspecte blan-
quinós o cendrós a les fulles.

 Clec (DCVB III, 209). Una accepció d’aquest nom designa una petita 
massa de llet coagulada que es treu del formatge quan està a punt de fer-se 
i que se sol tirar als infants perquè l’agafin a l’aire amb la boca.

 Cocó (DCVB III, 246). Un sentit d’aquest mot indica la superfície limi-
tada de terra productiva situada dins un terreny més extens que no és tan 
productiu.

 Columna (DCVB IX, 827). Dins l’entrada del mot sènia, s’hi indica que 
la part posterior i més elevada de la sínia conté dos pilars que sostenen el 
jou o biga horitzontal, els quals s’anomenen columnes a Sencelles.

 Confitar (DCVB III, 391). Aquest substantiu designa la terra de conreu 
on hi ha sembrats confits, és a dir, un llegum varietat de les mongetes, amb 
forma arrodonida.

 Confiter (DCVB III, 391). Una accepció d’aquest nom designa, a Sen-
celles, la planta lleguminosa que s’aferra a les branques dels arbres i que fa 
unes bajoques semblants a les mongetes.

 Confits blavins (DCVB III, 390). Recordant l’accepció de confit com 
a varietat de mongetes, els confits blavins són aquells de color blavós i 
excel·lent qualitat.

6  Joc de saltar a corda (DCVB VI, 792).
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 Coto (DCVB III, 673). Aquest substantiu designa el joc juvenil que pre-
senta la dinàmica següent: a) primer, s’ha de fer un clot a terra per cada 
jugador que hi participa; b) després, un jugador tira una pilota, que cau a un 
dels clots; c) a continuació, el jugador a qui pertanyi el clot ha d’agafar la 
pilota i llençar-la contra un dels altres participants, de manera que si falla, 
ha de pagar penyora.

 Cucui (DCVB III, 807). Aquest nom designa la part superior de la tija de 
l’all.

 Dentador (DCVB IV, 130). Aquest substantiu expressa el cisell que ser-
veix per fer les dents de les falçs.

 Dona (DCVB IV, 551). En el llenguatge infantil, aquest nom fa al·lusió 
al revers de les monedes, per oposició a l’home, on hi ha la figura del go-
vernant.

 Encadenat (DCVB IV, 833). Una de les accepcions del nom indica la fila 
superior de la garbera o munt de garbes.

 Encarenat (DCVB IV, 850). Considerant que la carena designa la part 
superior de certes coses, aquest nom és una variant formal d’encadenat, 
amb el mateix significat.

 Enclavar (DCVB IV, 875) Una accepció del verb significa plantar ceps 
d’una vinya.

 Encuitar (DCVB IV, 900). Una de les accepcions del verb indica que un 
conreu s’ha assecat prematurament i que no ha madurat correctament.

 Endoblar (DCVB IV, 912). Un sentit d’aquest verb significa que, en 
llaurar la vinya, es fa un segon solc a cada costat de la filera de ceps.

 Enfront d’un solc (DCVB IV, 945). Dins l’entrada del mot enfront, 
aquesta locució nominal indica la part més allunyada d’un solc de regar, on 
l’aigua gira per anar en direcció contrària. 

 Ensalar (DCVB V, 23). A Sencelles, el diccionari assigna a aquest verb 
el significat de guardar el blat dins l’estatge alt de les cases de camp.
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 Esbarrossar (DCVB V, 157). Aquest verb vol dir rompre o trencar una 
part d’una cosa.

 Espiga bifa (DCVB II, 478). Dins l’entrada del mot bif¸ aquest nom 
compost indica l’espiga que està buida per un costat a causa de la picada 
d’algun insecte.

 Estisores (DCVB V, 563). Al joc de juli, aquest substantiu designa la 
modalitat en què hom bota tres vegades amb les cames encreuades i tres 
sense encreuar.

 Fent (DCVB V, 796). Aquest nom és sinònim de pedra grossa, amb una 
mida semblant al cap d’una persona.

 Fer l’advent (el sembrat) (DCVB I, 220). Dins l’entrada del mot advent, 
aquesta locució verbal expressa que un conreu no ha nascut dins termini, 
perquè s’ha sembrat tard i li ha sobrevingut el fred prematurament.

 Fer bolles (DCVB II, 564). Inserida en l’entrada del mot bolla, aquesta 
locució verbal indica que, en el joc de bolles7, amb una tirada s’han tret 
aquelles que hi havia dins del rotllo.

 Fer un lli (DCVB VII, 1). Dins l’article del mot lli, aquesta locució ver-
bal significa que els cereals s’han sembrat de manera molt espessa, tal com 
es fa amb el conreu del lli.

 Figa xitxelis (DCVB V, 858). En el marc de l’entrada del mot figa, aquest 
nom compost expressa una varietat del fruit de la figuera caracteritzada pel 
color verd i per la longitud8.

 Forcall (DCVB V, 975). Aquest substantiu designa cada una de les pun-
tes de la forca. 

 Frarí o frarí de bec (DCVB VI, 39). Aquest nom fa al·lusió a l’insecte 
coleòpter, de l’espècie Sitophilus (Calandra) granarius, que ataca la collita 
i el blat emmagatzemat. 

7  Essencialment, el joc de bolles o bales consisteix a donar força amb els dits a una bolla per 
tal de ferir les altres a certa distància.

8  Segons el DCVB, aquesta varietat de figa s’anomena figa de set cels a Sant Llorenç des 
Cardassar, figa sitcelis a Ariany i figa sitcel a Manacor.
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 Garbejador (DCVB II, 358), Dins l’entrada del mot bastimenta, s’hi 
indica que a Sencelles la bastimenta de carro9 rep el nom de garbejador.

 Galivans (DCVB VI, 139). Aquest nom, usat en plural, és una metàtesi 
de gavilans i, per tant, un sinònim d’esparver, ocell d’uns 38 cm de llargà-
ria, amb dors marró i pit ratllat (Accipiter nisus). 

 Ganyes (DCVB VI, 176). Usat en plural, aquest nom designa la terra i la 
llenya que no han cremat a un formiguer, això és, el munt de llenya i brossa 
que un cop cremat serveix per a adobar la terra.

 Guiera (DCVB VI, 458). Aquest nom indica la barra vertical de la sínia 
que serveix per evitar que la corda que sosté els catúfols –anomenada rest 
o cadena– se separi i caigui sobre els barrots de la roda.

 Juliot, es (DCVB VI, 794). En el joc de juli, aquest nom indica la mo-
dalitat en què el participant fa tres salts pausats i la resta de manera molt 
ràpida.

 Llampar (DCVB VI, 885). El diccionari testimonia a Biniali que aquest 
verb significa fregar o tocar breument. 

 Lleona / lleones (DCVB VI, 953; DCVB IX, 827). Una de les accepci-
ons d’aquest nom indica cada una de les dues pedres que, a la sínia, soste-
nen la pastera o caixa de fusta que recull l’aigua que aboquen els catúfols.
 
 Llit (DCVB VII, 30). Una de les accepcions del substantiu designa a 
Sencelles la part de la garba que toca terra.

 Mamella (DCVB VII, 179). Una accepció d’aquest nom expressa el ca-
poll de la baldufa, és a dir, l’agafall de fusta de la part superior que serveix 
per lligar-hi el cordó.

 Masclenya (DCVB VII, 280). Aquest adjectiu femení s’aplica a les faves 
llises que acaben amb una coa.

 Migrances (DCVB VII, 418). En plural, aquest nom designa els grans de 
cereal que no són prou grans i que passen per la reixa del garbell.

9  La bastimenta de carro o de garbejar designa, a Mallorca, l’aparell format per quatre 
barres paral·leles que, col·locat damunt el carro, permet augmentar-ne la capacitat.
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 Móra (DCVB VII, 563). Una accepció del nom és sinònima de crema-
llot, és a dir, el tros de ble carbonitzat que ja no fa flama.

 Mota (DCVB VII, 624). Una de les múltiples accepcions del mot 
expressa la part de terreny elevat que envolta la sínia i que serveix perquè 
la bístia hi circuli.

 Mussol (DCVB VII, 678). Una accepció del substantiu designa el borró 
o brot situat a dalt de la planta que, en haver-li deixat tres ulls, treu un em-
pelt.

 Niu (DCVB VII, 764). A Sencelles, aquest nom és un sinònim d’ocell 
petit. En conseqüència, el niu o construcció que fan els ocells s’anomena 
nieró.

 Pans d’ordi (DCVB VIII, 93). Dins l’entrada del mot pa, aquesta locu-
ció nominal expressa el joc que presenta la dinàmica següent: a) els partici-
pants fan una filera llarga i es donen les mans; b) a continuació comencen 
a passar, mantenint les mans agafades, per sota dels braços dels altres, de 
manera que els participants quedin amb els braços encreuats; c) quan hi han 
passat tots, els extrems de la filera per veure quin participant amolla primer.

 Pebre de llengueta (DCVB VIII, 347). Dins l’entrada del mot pebre i 
concretament a la subentrada de pebre coent, s’hi indica que, si bé a Ma-
llorca la varietat picant del fruit de la pebrera s’anomena genèricament pe-
bre de cirereta, a Sencelles i a Llucmajor hi ha una varietat molt coent que 
rep el nom de pebre de llengueta. 

 Pebre negre (DCVB VIII, 347). Dins la mateixa entrada i sense confon-
dre’s amb el condiment granulat homònim fet a base del fruit del pebrer, 
s’hi indica que a Sencelles el nom compost pebre negre designa una varie-
tat del fruit de la pebrotera que pot ser verdós i poc valorat, o bé vermellós 
i molt apreciat.

 Pebre de tap de cortí (DCVB VIII, 347). També dins la mateixa entrada 
del mot pebre, aquesta locució nominal designa la varietat del fruit que és 
molt curta i terminada en punta, i que serveix per a condimentar embotits i 
guisats. 
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 Perpunyir (DCVB VIII, 492). L’única accepció d’aquest verb al diccio-
nari testimonia a Sencelles el significat de punyir de manera insistent. 

 Pipiu (DCVB VIII, 600). Un dels sentits del nom designa el ramell que 
tenen les cols.

 Podar per sa vena o podar ull-miratall (DCVB VIII, 691). Dins l’en-
trada del mot podar, aquestes locucions verbals expressen un sistema tra-
dicional i anual de podar els ceps en què es talla el sarment més allunyat 
del braç i també el sarment inferior, deixant 2 o 3 borrons i procurant que 
el darrer d’aquests s’orienti cap al tall que s’ha fet al sarment superior, tot 
aconseguint que no s’obstaculitzi el recorregut de la saba.

 Pruna d’en Frau (DCVB VIII, 949). Dins l’entrada del mot pruna, 
aquesta locució nominal designa la varietat del fruit de la prunera que pre-
senta color vermell negrós, mida grossa, molt bona qualitat, que madura 
per l’agost i que no es desprèn de l’arbre.

 Quedar s’espiga dins es coure (DCVB III, 683). A l’entrada del mot 
coure i dins l’accepció que defineix aquest nom com la beina que embol-
calla l’espiga naixent, aquesta locució verbal significa que l’espiga no ha 
sortit de l’embolcall i hi ha romàs de dins.

 Raïms de grans de jueu (DCVB IX, 103). Dins l’entrada del mot raïm, 
aquesta locució nominal designa a Sencelles la varietat del fruit del cep que 
té color vermell terrós. 

 Ramera (DCVB IX, 123). Una de les accepcions del nom indica el se-
rrell o la flocadura que es forma a cada extrem del vencill que s’utilitza per 
a lligar les garbes seques.

 Rampins (DCVB IX, 128). Expressat en plural, aquest nom fa al·lusió 
al cercapous, és a dir, la peça de ferro amb ganxos que, unida a una corda, 
serveix per recuperar coses que han caigut a un pou o un altre lloc fondo.
 
 Rebet (DCVB IX, 192). Al joc de tella, ja descrit anteriorment, aquest 
nom designa el rèbol o pedreta damunt la qual es posen els doblers o altres 
objectes de valor.
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 Rebotís (DCVB IX, 201). L’única accepció del DCVB és sinònima de 
rebrot, això és, la branca petita i tendra que surt a la part baixa del tronc 
d’un arbre o planta llenyosa.

 Regreixa (DCVB IX, 302). Aquest substantiu designa a Sencelles la pe-
dra plana que ocupa la part baixa del portal d’una capella. 

 Sellat (DCVB IX, 808). La segona accepció del mot, amb forma de subs-
tantiu, expressa la filera d’una garbera, constituïda per un o dos munts de 
garbes. 

 Serafina (DCVB IX, 853). A Sencelles i a altres pobles de Mallorca, 
aquest nom designa la coca llarguera i gairebé cilíndrica feta amb pasta de 
farina d’ordi. Sobre això, el diccionari explica que els senyors les menjaven 
mesclades amb llavors d’anís i most de raïm després de l’espigolada, és a 
dir, l’aplec d’espigues que han quedat a terra just després de la sega. En 
canvi, les classes baixes feien les serafines de farina d’ordi no-tamisada, tot 
incloent la clovella.

 Ser una rella massa signada o poc signada10 (DCVB IX, 906). Aquesta 
locució verbal es troba dins l’entrada del verb signar i parteix de la base 
que la rella designa la punta de ferro de l’arada que serveix per a obrir els 
solcs, peça que presenta una curvatura longitudinal. Així, la locució indica 
si la curvatura de la rella és molt o poc marcada.

 Teixí (DCVB X, 192). L’única accepció d’aquest nom expressa la corda 
que envolta i subjecta la càrrega del carro.

 Terra granadívola (DCVB VI, 373). Dins l’entrada de l’adjectiu grana-
dívol, que a Mallorca indica l’aptitud del cereal per produir gra, s’hi inclou 
l’expressió testimoniada a Sencelles terra granadívola, amb el consegüent 
significat de terreny que propicia que els cereals produeixin grans.

 Tirallenyes (DCVB X, 302). L’única accepció d’aquest nom és sinònima 
de corbell o sàrria, és a dir, l’estructura de bastons i travessers aferrada a la 
sella de la bístia, que permet transportar feixos de garbes o de llenya. 

10  La definició del DCVB prové de l’obra Terminologie de la culture des céréals à Majorque, 
de Peter H. Rokseth, “A Senselles on dit que sa reia és massa signada [...] ou poc signada, si 
la courbure est trop ou trop peu prononcée” (Rokseth 1923: 42).
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 Vell (DCVB X, 690). Una de les múltiples accepcions del mot designa, 
com a substantiu, el grup de branques de la figuera que s’han desenvolupat 
just abans que les noves.

 Vogo (DCVB X, 859). La segona accepció del nom fa al·lusió a la col 
que no ha desplegat les fulles i roman tancada.

 Xeremia (DCVB X, 928). Una de les accepcions d’aquest nom, usada en 
plural, designa la collera o el coixí, lleuger i fet de cànem de sac, que porten 
les bísties per anar a batre.

 Xeric (DCVB X, 929). Una accepció del substantiu designa l’acop de 
figa, és a dir, el resultat d’obrir les figues grosses i assecar-les al sol per tal 
que, un cop seques, es tanquin per la part polposa i es conservin adequada-
ment.

 Xipeta (DCVB X, 945). L’únic significat d’aquest nom, variant formal 
de xapeta, és sinònim d’aixadell, és a dir, l’aixada petita de fulla estreta 
que, usada amb una sola mà, serveix per arrencar herbes o treballar els 
horts.

 Xiroia, sa tia (DCVB X, 950). Dins l’entrada de l’adjectiu xiroi –que vol 
dir alegre, eixerit o animat– el DCVB inclou excepcionalment el sobrenom 
d’una persona concreta, la beata sor Francinaina Cirer (1781-1855), molt 
venerada a Sencelles, de qui el diccionari indica que va ser una monja del 
municipi que va fundar la congregació de Germanes de la Caritat. 

3.1.2. Classificacions

 Un cop exposat el lèxic pròpiament dit, resulta adient aportar determina-
des classificacions relatives a l’àmbit material, a la correspondència formal 
i semàntica amb el diccionari normatiu i a l’àmbit geogràfic que compar-
teix el lèxic exposat amb el municipi de Sencelles. 
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 En primer lloc i amb relació a l’àmbit material, cal destacar la impor-
tància dels resultats relatius a l’agricultura, tal com indica la figura 1. A 
continuació, encara que amb proporció inferior al 20% dels resultats, des-
taquen els mots i locucions relacionats amb la botànica, el lèxic comú i, 
especialment, els jocs. Finalment i amb un percentatge inferior al 10%, se 
situen els àmbits materials de l’alimentació i la fauna.

 En segon lloc i pel que fa a la presència de les formes exposades al 
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), 
cal indicar que la majoria del lèxic exposat no disposa d’entrada o suben-
trada pròpia al diccionari normatiu (58,33%), tal com indica la figura 2. 
Paral·lelament i pel que fa a la correspondència semàntica entre el Dic-
cionari català-valencià-balear i el diccionari normatiu, cal destacar que 
la presència d’una mateixa forma a ambdós diccionaris no en garanteix la 
correspondència del significat,  ja que només un 7,5% de les formes que el 
DCVB referencia a Sencelles tenen correspondència amb el significat que 
els atribueix el DIEC. En la resta de casos, el 92,5%, el significat que el 
DIEC atribueix al mot i locució no és el mateix que li assigna el DCVB –
com té lloc amb els mots ànima, beca, caganiu, etc.–, tot posant de manifest 
la importància del Diccionari català-valencià-balear per a la conservació 
del lèxic senceller.

Figura 1. Àmbit material del lèxic referenciat a Sencelles (n=96)

Figura 2. Correspondència formal i semàntica amb el DIEC (n=96)
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 En tercer lloc i amb relació a l’àmbit territorial compartit amb altres 
territoris del domini lingüístic, cal destacar que el lèxic que el DCVB testi-
monia a Sencelles es localitza principalment a Mallorca, tal com indica la 
figura 3. De forma més residual, alguns dels mots i locucions testimoniats 
a Sencelles també es localitzen a altres indrets del domini lingüístic, com 
ara determinades poblacions de les Illes Balears, així com de les províncies 
de València, Alacant i Girona.

 Pel que fa a les Illes Balears, la figura 4 indica que els resultats són com-
partits per bona part dels municipis de Mallorca. Malgrat aquesta dispersió, 
l’àrea que concentra una major proporció de lèxic compartit és la situada a 
la part oriental i meridional de Sencelles. 

Figura 3. Territoris del domini lingüístic que comparteixen el lèxic (n=96)

 Figura 4. Municipis de les Illes Balears que comparteixen el lèxic (n=96)
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3.2. Fonètica

 A part del lèxic pròpiament dit, els articles del DCVB també contenen 
informació sobre la pronúncia de diversos mots a Sencelles.

Concretament, s’hi inclouen les realitzacions fonètiques següents: 

 Cacauet [kokovét] i [kəkəvét] (DCVB II, 798). Sobre aquest fruit, s’hi 
inclouen dues pronúncies associades a Sencelles, tot diferenciant-se d’al-
tres indrets que realitzen el fonema [w] a la darrera síl·laba. 

 Cagaferro  [kaɣəfέ̞ro] (DCVB II, 816). Tenint en compte l’exposat joc 
cagaferro qui està damunt, el diccionari testimonia aquesta pronúncia a 
Sencelles, Inca i Artà, tot diferenciant-la d’altres realitzacions de Mallorca 
que presenten so palatal oclusiu [ɟ].

 Càgola [káɣoɫə] (DCVB II, 821). Aquest nom femení pot designar a 
Mallorca: a) un al·lot que pretén ser gran, b) un home petit, dolent i de poc 
profit i c) una persona gemegosa i de poc valor. La pronúncia és comuna al 
català oriental.

 Contier [kuntié] (DCVB III, 446). El diccionari indica que, en general, 
el mot designa l’instrument de ferro per remenar el foc. La fonètica testi-
moniada a Sencelles i a altres pobles de Mallorca destaca per fer la reduc-
ció de la vocal o àtona.

 Cucui [kukúј] (dCVb iii, 807). Pel que fa a la fonètica d’aquest mot, el 
significat del qual ja s’ha exposat, l’etimologia a partir del llatí cucullum 
pressuposa una iodització del fonema [ʎ] en [j].

 Dembossar [dəmbosá] (dCVb iV, 116). Aquest verb és una variant for-
mal de desembossar,  i presenta la pronúncia característica del català insu-
lar.

 Figues aligantínes [fiɣəz əliɣəntínəs] (dCVb i, 512). Dins l’entrada de 
l’adjectiu aligantí  s’inclou l’expressió figues aligantines, testimoniada úni-
cament a Sencelles, però de fonètica compartida a l’àrea del català oriental.
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 Garangola [gəɾiŋgɔ̞́lə] (dCVb Vi, 180). A Mallorca, el nom pot signi-
ficar: a) clot que es fa al voltant d’una planta per aprofitar l’aigua, b) munt 
de terra que envolta el formiguer per evitar que es desfaci i c) material que 
es col·loca al voltant d’algunes pedres de l’abeurador per aturar el líquid 
mentre la junta no estigui plena.

 A diferència de la fonètica general a Mallorca i Menorca [gəɾəŋgɔ̞́lə], a 
Sencelles i Santanyí el diccionari recull la pronúncia [gəɾiŋgɔ̞́lə].

 Garbejadors [gəɾβəʤəðós] (dCVb Vi, 182).  Dins l’entrada del nom 
garbejadora, la segona accepció designa a Mallorca l’estructura formada 
per dues barres i alguns barrots que es col·loca sobre el carro per augmen-
tar-ne la capacitat durant el trasllat de les garbes a l’era.

 Pel que fa a la fonètica, el diccionari recull a Sencelles la forma mascu-
lina i plural [gəɾβəʤəðós], compartint el fonema africat postalveolar sonor 
[ʤ] amb la resta de Mallorca.

 Rave [rávək] (dCVb iX, 177). La fonètica d’aquesta arrel comestible 
té diverses realitzacions al domini lingüístic. Si bé la fonètica general a 
Mallorca és [rávə], a Sencelles, sa Pobla i Menorca el diccionari recull la 
pronúncia [rávək].

 Sencelles [sənséʎəs] (dCVb iX, 821). La pronúncia del topònim és la 
pròpia del català oriental.

 Talabant [tələmáɲ] (dCVb X, 105). Aquest nom, sinònim de bocí o 
tros, se pronuncia genèricament a Mallorca amb l’aproximant [β], si bé a 
Sencelles es recull la pronúncia amb la nasal bilabial sonora [m]. 

 Xixell o xeixell [ʃəséʎ] (dCVb X, 956). Aquest substantiu designa, a 
Mallorca, el cisell que serveix per fer les dents d’una falç. Entre les dife-
rents pronúncies illenques, el diccionari constata la realització [ʃəséʎ] a 
Sencelles.
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 Considerant la informació fonètica recollida al diccionari, la figura 5 re-
presenta geolingüísticament  les pronúncies que el DCVB consigna a Ma-
llorca. Malgrat que la mostra de 12 representacions fonètiques no permet 
obtenir resultats prou representatius, els resultats posen de manifest que la 
coincidència fonètica més elevada té lloc a l’àrea interior de Mallorca. 

3.3. Antroponímia

 Un altre aspecte lingüístic rellevant del DCVB és la informació relativa 
als llinatges, als territoris a què s’hi associen i a llur etimologia. En el cas 
de Sencelles, només s’hi vinculen dos cognoms: Campaner i Cantarellas.
Campaner (DCVB II, 892). El diccionari vincula aquest llinatge a diversos 
municipis mallorquins i el situa dins l’accepció relativa a la persona que 
fabrica o toca campanes, i no dins l’accepció de l’adjectiu que designa allò 
propi del camp.

 En l’actualitat, les dades de l’IBESTAT per al 2018 només identifiquen 
13 persones a Sencelles que porten aquest primer llinatge.

 Cantarellas (DCVB II, 927). Sobre aquest cognom, la informació és 
encara més reduïda al DCVB, ja que només indica que és un llinatge exis-
tent a Sencelles, Muro, Sóller i altres municipis. Actualment, l’IBESTAT 
no identifica cap persona a Sencelles que porti aquest antropònim com a 
primer llinatge.

Figura 5. Distribució de les pronúncies recollides a Sencelles (n=13)
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3.4. Toponímia

 Una altra tipologia d’informació relacionada amb Sencelles són els 
topònims, és a dir, els noms de lloc vinculats al municipi. Tenint en compte 
la informació recollida al Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears (NO-
TIB) –iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans–, a continuació es relacio-
na alfabèticament la toponímia de Sencelles recollida al DCVB.

 Aireflor (DCVB I, 351). Sobre aquest nom de lloc, el diccionari només 
indica que constitueix una alqueria del terme de Sencelles11.

Coromines; Mascaró 1989: 17. Area Florum, “ja´o parterre de flors”

 Biniali (DCVB II, 487). Aquest topònim es defineix com un poble de, 
llavors, 490 habitants que forma part de Sencelles. Al respecte, s’hi indica 
que l’etimologia prové de l’àrab banī ʿālī, que significa fills d’Alí.

 Binialmara (DCVB II, 487). Aquest topònim es defineix com una al-
queria de Sencelles que, segons el diccionari, pot provenir de l’àrab banī 
al-mara (fills de la dona) o bé de banī almaraʽa (fills de la font)12.

 Binifat (DCVB II, 489). Aquest nom de lloc es defineix com una alque-
ria situada no a Sencelles, sinó a Costitx. Sobre l’etimologia, s’hi indica 
que procedeix de l’àrab banī Fatḥ, tot designant els fills o els membres de 
la família expressada.

 Binifoubell o Binifaubell (DCVB II, 489). Novament, aquest topònim 
és definit com una alqueria de Sencelles. Sobre l’origen del nom, s’hi in-
dica que pot provenir de banī fawāl (fills del venedor de faves) o de banī 
faubell, diminutiu del romànic falb (de color gris fosc), tot i que aquestes 
propostes haurien estat revisades recentment13.

11  Sobre l’etimologia, Coromines i Mascaró Pasarius proposen que sigui un mot de proce- Sobre l’etimologia, Coromines i Mascaró Pasarius proposen que sigui un mot de proce-
dència mossàrab derivat del llatí area florum, “jaç o parterre de flors” (1989: 17).

12  Rosselló (2007: 325) consigna l’etimologia banū al-mar’a (“els de la dona”).

13  Rosselló Bordoy indica que els topònims Benifauel i Benihauhel provenen de l’àrab banū 
aḥwal, fills del guenyo o de l’estràbic (2007: 337).
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 Canarossa (DCVB II, 905). Sobre aquest topònim, el DCVB indica que 
constituïa un dels districtes o yuz’ en què es dividia Mallorca en el segle 
XIII. En l’actualitat, es considera que estava integrat per territoris inte-
grants de Sencelles, Costitx, Binissalem, Lloseta, Alaró, Consell, Santa 
Maria del Camí i Santa Eugènia.

 Sobre l’etimologia, el diccionari indica que és incerta, però, citant Josep 
Maria Quadrado i Pascual de Gayangos, planteja que pugui provenir del 
sintagma Hanat-ar-rosa, que significaria la posada o la botiga de la nú-
via14.

 D’altra banda, cal destacar que Sencelles té una vinculació especial amb 
el nom de lloc, ja que, segons indica Mascaró Pasarius (1986: 1640), el 
predi senceller de So na Rossa és l’únic record que resta del topònim Cana-
rossa.

 Cascanar (DCVB III, 16). Dins l’entrada del mot cascanà (sic), s’hi 
indica que aquest nom de lloc correspon a una alqueria de Sencelles. Sobre 
l’etimologia, s’hi indica que és incerta, si bé podria derivar del nom cosco-
nar.

 Jornets (DCVB VI, 770). El diccionari indica que aquest topònim cons-
titueix un llogaret de Sencelles15.

 Judí (DCVB VI, 785). Sobre aquest topònim, el DCVB explica que és 
un llogaret de Sencelles, l’etimologia del qual prové segurament del mot 
àrab yahūdī, que significa “jueu”.

 Puig Agut (DCVB, 968). Dins l’entrada puig-agut, una de les accep-
cions toponímiques fa al·lusió a la muntanya de poca elevació situada a 
Sencelles.

 Ruberts (DCVB IX, 514). Inserit dins l’entrada del mot Roberts, aquest 
topònim es defineix com un llogaret de Sencelles16.

14  Sobre això, Rosselló Bordoy planteja que el topònim Qanaruša s’ha d’interpretar qānat 
al-‘arūs, és a dir, la font dels Arūs, tribu berber (2007: 309).

15  Sobre l’etimologia, hi ha constància que al segle XVIII el predi pertanyia la família Lla- Sobre l’etimologia, hi ha constància que al segle XVIII el predi pertanyia la família Lla-
brés de Jornets (Mascaró 1986: 721).

16  Malgrat que no s’hi indica l’etimologia, altres fonts plantegen que deriva del nom personal 
Robert, fent al·lusió en plural a tota la família (Mascaró 1986: 1310).
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 Sencelles (DCVB IX, 821). Sobre el topònim que dóna nom al municipi, 
el diccionari indica que constitueix una vila del centre de Mallorca. I pel 
que fa a l’etimologia, s’hi destaca la coincidència fonètica amb la població 
de Centcelles del Camp de Tarragona, però sense concloure si el topònim 
mallorquí fou introduït per pobladors d’aquesta comarca catalana o si res-
pon a altres motius.

 Paral·lelament, cal destacar que el diccionari recull altres tres entrades 
amb denominacions alternatives del municipi: Sancelles (DCVB IX, 722), 
Sansellas (DCVB IX, 733) i Senselles (DCVB IX, 830), les quals remeten 
a l’entrada del topònim oficial Sencelles.

 D’acord amb les dades exposades, la figura 6 representa geogràficament 
els topònims esmentats, tot recordant que el districte àrab de Canarossa 
integrava els vuit municipis exposats amb anterioritat.

3.5. Referències i contextualitzacions

 A part de les entrades que testimonien l’ús d’un mot o expressió a Sen-
celles, el DCVB també inclou entrades que, dins el cos de l’article, hi fan 
al·lusió de manera indirecta.

 Així, a partir de la unitat territorial a què fan al·lusió, s’hi localitzen les 
referències i contextualitzacions que es relacionen tot seguit.

 Figura 6. Distribució dels topònims associats a Sencelles (n=12)
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Aireflor

 Fasser (DCVB V, 757). A Mallorca i Menorca, aquest nom és sinònim 
de palmera. Per a contextualitzar-ne l’ús, s’hi inclou una glosa mallorquina 
que fa al·lusió a la possessió d’Aireflor:

De su-aquí veig Aireflor,
ses cases i es fasser,
però no veig lo meu bé
que té ses claus d’es meu cor.

Biniali

Anar dali-dali (DCVB IV: 7). Dins l’entrada de la interjecció dali!, s’hi in-
clou aquesta locució verbal que és sinònima de caminar sense pressa, però 
sense pausa. Com a exemple d’ús, s’hi inclou aquesta glosa mallorquina 
que esmenta Biniali:

Me n’anava dali-dali
per sa costa d’en Rotger
per no pagar un dobler
a s’hostal de Biniali.

 Devessell (DCVB IV: 386). Aquest substantiu designa l’enrenou o bullí-
cia que genera l’aglomeració de persones o animals. En aquest sentit, s’hi 
afegeix un exemple d’ús procedent d’una glosa mallorquina:

Ses dones de Biniali
són més males que es rovei;
en tocar-los un cabei, 
ja mouen més devessei
que ses trompes de Caimari.

Sencelles

 Alborot (DCVB I, 440). La definició d’aquest nom –castellanisme 
d’avalot, alçament o tumult– inclou un exemple d’ús que fa al·lusió al mu-
nicipi: “A Sancellas arman alborot de pinyol vermey”.

 Amunicionar (DCVB I, 647). Aquest verb significa proveir de municions 
i la definició conté un exemple d’ús de l’any 1700 procedent de l’arxiu 
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parroquial de Sencelles: “Es sia menester amunitionar alguna infanteria”.
Baixol (DCVB II, 217). La definició d’aquest nom, que vol dir terra baixa, 
incorpora un exemple d’ús procedent d’una glosa atribuïda a un habitant 
de Sencelles:

Cuirà més blat, tot sol,
que no’s cuy en es baixol
de sa Pobla y Campanet.

 Binissalem (DCVB II, 490). Dins la definició d’aquesta població, s’hi 
indiquen els municipis limítrofs, entre els quals hi ha Sencelles.

 Estambor (DCVB V, 508). A algunes poblacions de Mallorca, aquest 
nom és una variant formal de tambor. Per a contextualitzar-ne l’ús, s’hi 
inclou un exemple de 1700 procedent de l’arxiu parroquial de Sencelles: 
“Feta crida ab so de stembor”.

 Figa cucarella (DCVB III, 805). Dins l’entrada del mot cucarell, el dic-
cionari indica que la locució nominal referenciada designa una varietat de 
figa i figuera, sense concretar-ne cap altra informació addicional17. Per a 
explicar-ne el sentit, s’hi aporta una glosa mallorquina que fa al·lusió ex-
pressa a Sencelles:

Figues rotges, cucarelles, 
paratjals18 i aubacors19,
bona amor, collireu vós
d’es figueral de Sencelles
Temblejar (DCVB X, 202). A Mallorca, aquest verb significa tremolar 
o trémer i, per a contextualitzar-ne l’ús, s’hi aporta una cançó de batre20 

17  No obstant això, el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC defineix la figa cucarella 
com la “varietat de figa de color blanc, mitjancera, de gust fat, bona per a assecar i amb la pell 
gruixuda” (1995: 873).

18  La figa paretjal es defineix com aquella que és “agostenca, de fruita grossa, aplanada, de 
color clar” (DCVB VIII, 252-253).

19  L’albacora o figa albacor és aquella que té la pell negra i que és més grossa i gustosa en 
la primera collita (DCVB I, 414).

20  Les cançons de batre eren tonades de ritme lent i monòton que es cantaven durant la batuda 
–treball  agrícola de separar el gra de la palla– per la persona que guiava les bísties (DCVB II, 
380).
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testimoniada a Sencelles:
Per batre en el món no hi ha
com ses egos ben ferrades,
i peguen unes potades
que s’era fan tembletjar.

4. Discussió i conclusions

 Amb relació a la interpretació i abast dels resultats, cal considerar el 
següent:

a. Malgrat que el DCVB pretén ser un diccionari que abasta la totalitat 
del lèxic del territori lingüístic, cal precisar que les paraules, expres-
sions i altres aspectes que el diccionari atribueix a Sencelles només 
poden considerar-se una part reduïda de la totalitat del patrimoni lin-
güístic del municipi.

b. Encara que el diccionari testimoniï un determinat mot o una deter-
minada pronúncia únicament a Sencelles, no hi ha cap limitació per-
què l’aspecte lingüístic en qüestió pugui ser compartit amb altres 
municipis.

c. L’estudi presenta una perspectiva sincrònica, definida per les dates 
d’elaboració i publicació del DCVB, la qual cosa pot provocar que 
els aspectes lingüístics recollits pugui variar respecte als usos ac-
tuals. Malgrat això, aquesta recerca pot servir com a base per a estu-
dis addicionals que comprovin la pervivència actual del lèxic que el 
diccionari assigna a Sencelles. 

 Pel que fa a les conclusions i amb relació al lèxic pròpiament dit, l’estudi 
ha posat de manifest un total de 96 mots i locucions testimoniades directa-
ment al municipi de Sencelles, tot constituint una contribució força elevada 
en comparació amb altres municipis de les Illes Balears. En primer lloc, cal 
destacar que aquest lèxic pertany principalment a l’àmbit de l’agricultura 
(46%), seguit per la botànica (18%), pel lèxic comú (15%) i pels jocs 
(14%). En segon lloc i quant a la correspondència normativa, cal destacar 
que la majoria dels mots (58%) no disposen de forma recollida al diccio-
nari normatiu (DIEC) i, a més, que entre els mots que sí que compten amb 
forma normativa només un 7,5% d’aquests comparteixen el significat amb 
el sentit recollit al DIEC. El fet que la majoria de formes i significats no 
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estiguin recollits al diccionari normatiu posa de manifest la importància del 
DCVB per a la conservació del lèxic senceller. En tercer lloc i pel que fa als 
territoris que comparteixen el lèxic, cal considerar que la majoria de les po-
blacions que comparteixen els mots i locucions exposades es concentren a 
Mallorca. Malgrat això, no s’hi observa una continuïtat geogràfica, la qual 
cosa suggereix que probablement existeixin més municipis, no reflectits al 
DCVB, que facin ús del lèxic vinculat a Sencelles. 

 Quant a la fonètica, s’ha comentat la pronúncia testimoniada a Sence-
lles de tretze mots, tot posant de manifest una coincidència fonètica més 
elevada amb l’àrea interior de Mallorca. Malgrat això, l’escassa mostra no 
permet establir conclusions generalitzables.

 Respecte a l’antroponímia, se n’han relacionat dos llinatges que el 
DCVB vincula a Sencelles. En aquest sentit, cal considerar que els cog-
noms comentats constitueixen una representació dels llinatges que, segons 
els autors del diccionari, tenien una forta vinculació amb el municipi. En 
qualsevol cas, aquestes dades tan limitades no permeten oferir una visió 
prou representativa dels cognoms de Sencelles, que en l’actualitat, segons 
dades de l’IBESTAT, estan encapçalats quantitativament per Llabrés, Ra-
mis, Cirer, Ferrer i Oliver.

 Pel que fa a la toponímia, s’hi han exposat i comentat dotze noms de lloc 
que el diccionari localitza a Sencelles. Quantitativament, cal valorar que la 
relació de noms de lloc al DCVB és merament testimonial en comparació 
amb altres obres especialitzades més modernes, com ara el Nomenclàtor 
toponímic de les Illes Balears, obra de l’Institut d’Estudis Catalans que 
identifica 447 noms de lloc a Sencelles.

 Finalment, s’hi han comentat deu referències i contextualitzacions que 
fan al·lusió indirecta a diferents aspectes de Sencelles, tot incloent lèxic, 
gloses i frases fetes, les quals complementen i enriqueixen la contribució 
de Sencelles al diccionari. 

 Per tot això i d’acord amb els resultats exposats, cal concloure que 
aquesta investigació ha analitzat i classificat diversos aspectes lingüístics 
que el Diccionari català-valencià-balear vincula a Sencelles, tot contribu-
int a la conservació i a la posada en valor del patrimoni lingüístic i cultural 
del municipi.
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APUNTS PER A LA BIOGRAFIA DEL 
PREVERE SENCELLER RAFEL
LLABRÉS I VERD.
MÚSIC I BENEFICIAT DE LA
CATEDRAL DE MALLORCA

Joan Círia i Maimó 1

Rere el rastre de Rafel Llabrés

 Tocades les sis de 
l’horabaixa del vint-i-dos 
de novembre de 1830 
(festivitat de Santa Cecí-
lia de Roma, patrona dels 
músics) naixia a Sence-
lles Rafel Llabrés i Verd. 
Fill legítim del matrimo-
ni d’aquella vila oriünd, 
compost per Bartomeu 
Llabrés Horrach i Antònia 
Verd Amengual2, la ma-
teixa tarda d’aquell dia, a 
la parròquia de llur terme de bres i de mans de mossèn Bartomeu Llabrés 
(rector de l’al·ludit temple) el referit nounat rebia el baptisme. Sagrament, 
que li fou  administrat amb els noms de Rafel Marià i Bonaventura, sent 
apadrinat a les fonts pel prevere Francesc Aloy i Apol·lònia Llabrés 3.

1  Joan Círia i Maimó (Felanitx 1985). Pianista i historiador musical, professor del departa-  Joan Círia i Maimó (Felanitx 1985). Pianista i historiador musical, professor del departa-
ment de piano del Conservatori Municipal de Felanitx.

2  Per línia paterna, Rafel Llabrés era nét de Joan Llabrés i  d’Antònia Horrach, mentre que 
per via materna ho era de Joan i de Francesca Aina Amengual, tots quatre, aleshores veïns i 
naturals de Sencelles.  

3  Tota la informació recollida en aquest paràgraf ha estat extreta de l’acta de baptisme de 
Rafel Llabrés i Verd, document, redactat a la plana 27 del llibre que conté els baptismes admi-
nistrats a la parròquia de Sencelles entre els anys 1829-1838.
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 Malauradament, són escasses les notes que vinculades amb els primers 
anys de vida de Rafel Llabrés avui coneixem. Car pràcticament sols ens 
arriba que sent un infant de curta edat, començà els estudis de les primeres 
lletres, entenem que a l’escolania de la parròquia del seu punt de vou 4. Una 
informació, que la coneixem gràcies a l’informe enllestit el nou de juny de 
1850 pel prevere i aleshores ecònom de la parròquia de Sencelles, mossèn 
Joan Molinas. Document 5, redactat amb la intenció de recolzar la petició 
de rebre tonsura presentada per Rafel Llabrés i on s’hi llegeix que, davant 
les lliçons que temps enrere li donà el rector del principal temple senceller 
mossèn Bartomeu Llabrés, aquest: jamás tuvo que reprenderle, antes por 
el contrario siempre descubrió en el la mayor docilidad.

 Gràcies al recollit també en el citat informe rubricat l’any ‘50 del XIX 
per mossèn Molinas, sabem que Rafel Llabrés: fuese muy jóven cuando 
desde esta Villa pasó al Colegio de Lluch (sic.). Baldament avui no ens 
sigui possible esbrinar amb exactitud la data d’arribada de Llabrés en el 
santuari escorquer a causa d’una considerable falta de documentació, per 
indicis, podem albirar si el referit senceller i protagonista de la present 
comunicació, hauria arribat a Lluc en temps de la sua infantessa, presumi-
blement així seria entorn a 1840 o cap a les proximitats d’aquell any.

 Una volta Rafel Llabrés hagué entrat a fer part del comú de deixebles que 
eren educats a la qual es considera una de les entitats musicals més antigues 
d’Espanya i la més vetusta de les existents a terres balears, l’al·ludit fill de 
Sencelles, començà a rebre formació musical, car aquesta casta d’estudis 
formaven part dels ensenyaments d’aquella casa ja d’ençà de la catorzena 
centúria. Així, per la redacció enllestida el primer de juny de 1850 pel prior 
del santuari de Lluc mossèn Joan Riutort (escrit amb el qual també es pre-
tenia donar suport a la petició de rebre tonsura presentada per Llabrés) ens 
consta que aquell senceller, durant sis anys es formà en el santuari escor-
quer, on: se aplicó bastante al estudío del canto y del organo, de modo que 
puede lucirse en ambas dos facultades, afegint que asimismo lee bastante 
bien y entiende un poco el latín 6.

4  Mot propi del mallorquí arcaic i avui en cert desús, que és sinònim de bres o llir adreçat a 
un infant de curta edat.

5  Document extret de l’Arxiu Diocesà de Mallorca, sig. 2 / 45 / 55.

6  Paraules extretes del document de bones conductes de Rafel Llabrés, emès pel prior de Lluc 
l’any 1850 i custodiat avui a l’Arxiu Diocesà de Mallorca, signatura 2 / 45 / 55.
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 Per mitjà de varis treballs on s’hi repassen i desgranen els punts més re-
llevats que conformen les biografies personals i professionals de bona part 
dels músics balears que visqueren segles enrere 7, podem afegir que durant 
l’etapa en què Rafel Llabrés va ser deixeble del santuari de Lluc 8, allà, hi 
fou pupil dels mestres Pere Antoni Oliver 9 i Guillem Amengual 10. Un tàn-
dem de músics illencs, que segons les fonts consultades 11, haurien impartit 
a aquell ara radiografiat fill de Sencelles doctrines de solfa, cant pla i orgue. 
Tres, de les disciplines que de caràcter musical, per aquelles saons eren en-
senyades als alumnes de tal referida escolania escorquera, motiu pel qual, 
ja durant els vuitanta del XX, l’erudit Gabriel Seguí descrivís que aquella 
casa, al llarg la devuitena i denovena centúria fou: un lloc d’aprenentatge i 
de perfeccionament d’orgue i un sementer de primatxers i organistes  12.  

 Referent als companys d’estudis que tengué Llabrés a Lluc, citar simple-
ment els noms d’alguns qui també arribaren a assolir el grau de músics 

7  Ens referim als treballs Compositors de les Illes Balears i Notas sueltas en el Archivo Dio-
cesano para la historia de la música en Mallorca. Trobareu els detalls de l’autoria i edicions 
dels referits documents a la Bibliografia d’aquesta comunicació.

8  D’ençà de quasi bé el segle XIV, els pupils d’aquella escolania popularment són coneguts 
amb el nom de Blauets, degut al color blavós de les robes que aquests vesteixen.

9  Pere Antoni Oliver i Marquès (Sóller s. XIX-¿?). Prevere, organista, professor de música i 
compositor d’obres de caràcter religiós, d’algunes misses i del Villancico Dios que nos miras 
á toda orgesta (sic.) entre d’altres.

10    Guillem Amengual i Sunyer (Ciutat de Mallorca 1814-1874). Músic, que després d’ha-
ver-se format com a tal a l’escolania del santuari de Lluc, esdevingué compositor, pianista, 
instrumentista i director de la Banda de Música del Batalló de Provincials de Palma. A més 
de membre instrumentista de la Capella de Música la Seu de Mallorca, director de l’orquestra 
del teatre de Palma, beneficiat de l’orgue parroquial de Binissalem i al llarg de dues etapes, 
professor de música de l’escola del santuari de Lluc i organista de l’església de la mateixa 
entitat. A banda de tot això, Guillem Amengual també fou valorat com a mestre arreu de Pal-
ma (especialment de cant i de piano) i és l’autor d’un grapat d’obres de tarannà religiós i de 
vàries sarsueles, entre les quals hi destaca: Dido fenicia o el amor de una muger (sic.), títol, 
que gaudí de fort èxit.

11    Ens referim principalment al treball: Notas sueltas en el Archivo Diocesano para la histo-
ria de la música en Mallorca. Trobareu els detalls de l’autoria i edició del referit treball a la 
Bibliografia d’aquesta comunicació.

12    Paraules extretes de la plana 25 del volum V de la Gran Enciclopèdia de Mallorca. Troba-
reu els detalls de l’edició d’aquell treball a la Bibliografia d’aquesta comunicació.
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professionals. Al·ludim ara per tant a: Jaume Campins 13, Joan Vives 14, 
Francesc Clar 15 o Pau Canals 16 entre d’altres.

Un Senceller per Ciutat

 Després d’haver estat durant mitja dotzena d’anys educat a l’escolania 
del santuari de Lluc, la frescor de Rafel Llabrés la topam a Palma. Capital, 
on ens consta que com a mínim a partir de 1850 hi estudiava teologia sota 
les ordres del prevere Francesc Pasqual. De la mateixa ciutat, és també 
des d’on ens arriba que el desset de juny de l’any que fa d’equador de la 
denovena centúria, Llabrés, hi sol·licitava formalment davant els caps de la 
cúria eclesiàstica el poder rebre tonsura. Gràcies al document rubricat pel 
referit Llabrés davant tal petició 17, en sabem que tal senceller i aleshores 
aspirant a prevere, per aquella data ja exercia (malauradament no hi cita 
des de quan) el càrrec de primatxer a la Seu palmesana en la categoria de 
substitut, a més d’afegir que durant sis anys havia romàs a Lluc, punt on hi 
fou educat, on hi serví com a monacillo (sic.) i que segons el parer del prior 
del centre: se portó muy bien 18.

 Una vegada Rafel Llabrés hagué rebut tonsura pels darrers dies del juny 
de 1850, el cinc de juliol de  dos anys després (sent un encara seminarista 
de vint-i-dos anys) a Palma, hi feia Títol de Patrimoni, i ja era el disset de 
novembre del ‘53, quan finalment el nostrat músic, rebia el subdiaconat 
abans de ser ordenat sacerdot a Palma a 1855.

13    Jaume Campins i Pons (Alaró 1831-Ciutat de Mallorca 1894). Pianista i compositor, qui al 
llarg de la seva carrera principalment fou reconegut com a professor de piano. Va ser el pare 
del Bisbe Pere Joan Campins.

14    Joan Vives i Bauçà (Deià 1831-Ciutat de Mallorca 1883). Prevere, compositor, organista i 
primatxer de la parròquia de Santa Eulàlia de Palma.

15    Francesc Clar i Salvà (Llucmajor 183?-¿?). Prevere i músic que durant un temps ocupà el 
lloc de primatxer substitut de la Seu de Mallorca.

16    Pau Canals i Bauzá (Sóller 1834-1913). Instrumentista de vent i compositor, qui per una 
temporada fou director de l’escolania de Lluc i llavors de la Banda de Música de Sóller, indret, 
on hi donava lliçons de solfeig i on hi mostrava a fer sonar instruments de vent.

17    Document custodiat a l’Arxiu Diocesà de Mallorca, sig. 2 / 45 / 55.

18  Paraules extretes del document de bones conductes de Rafel Llabrés, emès pel prior de 
Lluc l’any 1850 i custodiat avui a l’Arxiu Diocesà de Mallorca, signatura 2 / 45 / 55.
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 D’ençà de poc temps abans de cloure amb llur etapa de formació re-
ligiosa, ens consta que Rafel Llabrés, ja feia part del comú de religiosos 
que per aquelles saons vestien la Seu de Mallorca. Com a tal, per mitjà 
de les fonts consultades 19, ens arriba que sent un ja prevere, per espai de 
quinze anys seguits, concretament entre 1859 i 1874, aquell senceller pren-
gué part de l’activitat que aleshores tenia la denominada com parròquia de 
l’Almudaina de la capital mallorquina. Uns afers, que tal músic compaginà 
amb els que li eren arribats des de la seva posició de professor de cant pla 
del Seminari de Palma i amb els que tenia com a primatxer i beneficiat 
de la Catedral mallorquina. Entitat, amb la qual mossèn Rafel Llabrés hi 
restà vinculat professional parlant fins que les Divines Parques tallaren els 
fils de la sua vida. Una feta ocorreguda arrel d’una congestión pulmonar i 
esdevinguda a Palma devers les set i mitja del matí del nou d’abril de 1899, 
mentre el referit músic  comptava seixanta-vuit anys d’edat 20. Finalment, 
el qui d’ençà del ‘59 del XIX fou beneficiat de la Seu de Mallorca on du-
rant dècades hi exercí de soxantre i qui també fou professor de cant pla 
que alguns anys tengué el Seminari palmesà, l’endemà de llur traspàs, fou 
acomiadat amb una missa funeral parada en el temple catedralici mallorquí, 
sent el dia següent d’haver tengut lloc tal cerimònia, inhumada la sua còr-
pora en el Cementiri Municipal de Palma.

L’activitat musical de Rafel Llabrés

 Tal i com esquifidament s’ha citat al llarg de paràgrafs passats d’aquesta 
comunicació, Rafel Llabrés i Verd, s’hauria format com a músic a 
l’escolania del santuari de Lluc, albirant, si ho faria al costat dels mestres 
Pere Antoni Pons i Guillem Amengual. Dos músics illencs, qui per aquelles 
dies portaven les brides de l’ensenyament musical de tal centre escorquer 
i qui educaren a Llabrés en temes de solfa, cant pla i orgue. A la vista de la 
trajectòria professional feta per aquell fill de Sencelles, queda de manifest 
que les doctrines musicals rebudes a Lluc en temps de la seva etapa de 
formació, li foren de gran aprofit al llarg de llur cronologia laboral com a 
professional del sector. Car a banda de servir com a clergue de la denomi-

19    Ens referim a l’expressat a la comunicació: Presbiterologi de l’església de Sencelles, 
Biniali i Ruberts. Trobareu els detalls de l’autoria i edició del referit discurs a la Bibliografia 
de la present comunicació.

20    Informació extreta de l’acta de defunció de Rafel Llabrés, redactada en el foli 9 del volum 
XII del llibre de defuncions de la Seu de Mallorca.
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nada parròquia ciutadana de l’Almudaina, ens consta que mossèn Llabrés, 
majoritàriament es dedicà a defensar afers d’índole musical, en concret, 
a complir amb el càrrec de primatxer de la Seu mallorquina, a exercir de 
professor de cant pla del Seminari de Ciutat i a realitzar tasques pròpies 
d’un compositor, sense obviar la vàlua que segons les fonts 21, tendria com 
a organista.

 En al·lusió a l’activitat que com a primatxer féu Llabrés, citar que ens 
consta que ja l’any 1850, aquell senceller exercia el citat càrrec a la Seu 
de Mallorca en la categoria de substitut d’ençà de no sabem quan. El pri-
matxer (per norma general un prevere) era (i és) el cantor principal d’un 
temple en qüestió, que la sua principal funció és la de donar el to al cor 
o poble congregat durant el transcurs d’un acte de tarannà litúrgic. Afe-
gir que algunes vegades, també pot entonar en solitari o acompanyat d’un 
altre primatxer, el principi o fragments d’un càntic. Segons les recerques 
portades a terme durant els anys seixanta del XX per mossèn Bernat Julià, 
els fruits dels quals resten  recollits en el seu treball Maestros y músicos 
de la Catedral de Mallorca 22, ens arriba que Rafel Llabrés, hauria assolit 
la plaça de primatxer beneficiat del temple catedralici de Mallorca l’any 
1859. Un nomenament, que segons la citada font es motivà a resultes de les 
instruccions estipulades durant el concordat signat entre la Santa Seu i el 
govern d’Espanya el 1851. Així, en virtut d’una Real Ordre datada el vint-i-
quatre d’abril del ‘59 del XIX, rubricada per la sobirana Isabel II de Borbón 
(aleshores cap del govern espanyol), concretament els preveres i músics 
mallorquins Rafel Llabrés i Gaspar Vidal, foren designats beneficiats dels 
càrrecs de primatxers de la Seu palmesana, sent els primers agraciats en 
rebre aquella tasca i distinció d’ençà del Concordat de 1851. Segons les 
fites conegudes, pareix cert i segur que mossèn Llabrés hauria romàs com a 
primatxer del temple catedralici mallorquí fins pràcticament el moment de 
llur òbit, una feta ocorreguda a Palma el nou d’abril del ‘99 de la denovena 
centúria, car no es tenen notícies que ens expressin si abans del seu traspàs, 
tal citat músic hagués renunciat de llur càrrec o fos estat retirat o rellevat 23.

21    Ens referim al que s’expressa a l’informe de bones conductes de Rafel Llabrés emès el 
primer de juny de 1850 pel prior del santuari de Lluc, mossèn Joan Riutort.

22    Trobareu els detalls de la seva edició a la Bibliografia de la present comunicació.

23    Segons l’hemeroteca, una vegada hagué mort Llabrés, des de la Seu de Mallorca es con-
vocaren oposicions per tal de cobrir la plaça vacant de primatxer.
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 En referència a la tasca que com a docent portà a terme el prevere i be-
neficiat de la Catedral de Mallorca Rafel Llabrés en el Seminari Diocesà 
de Palma, ens arriba que durant una tongada de divuit anys (en concret 
des de 1864 fins 1882) tal músic, exercí com a professor de cant pla del 
referit centre. Punt, on hi compartí i difongué els coneixements que sobre 
la matèria del cant havia assolit bàsicament durant llur període de formació 
a Lluc, així com també, els que tendria des de la sua experiència com a 
primatxer de la Catedral de Mallorca. Fou durant els anys en què restà com 
a professor del Seminari, quan allà, hi educà les veus de futurs clergues i 
també, quan hi polí les dels qui finalment no assolirien el sacerdoci, tot i 
haver cursat bona part dels respectius estudis. Arribats en aquest punt del 
discurs, és escaient el fer una breu menció a la relació que degué existir 
entre Rafel Llabrés i un dels tenors mallorquins més aclamats durant la 
denovena centúria. Ens referim al felanitxer Joan Bou 24, qui entre els anys 
1862 i 1865 fou alumne del Seminari de Ciutat, on durant una temporada hi 
rebria lliçons de cant pla de banda de Llabrés 25, doctrines, que li serviren 
per començar la sua carrera arreu del món de la lírica.  

 Com a compositor, a dia d’avui sols ens consta que mossèn Rafel Llabrés 
hagi estat l’autor de dues obres, en concret: una missa i un credo. Refe-
renciam una colla de partitures, ambdues de tarannà religiós i adreçades a 
ser interpretades durant el transcurs d’un acte de caire litúrgic. Unes obres 
de les quals, qui rubrica la present comunicació malauradament sols ha 
pogut localitzar (i per conseqüent també només consultar) les partitures de 
la citada missa, car les particel·les del credo de Llabrés actualment resten 
sense localitzar i les noves que d’elles en tenim ens arriben per mitjà de 
l’hemeroteca.

 Baldament l’any 1850 el prevere Joan Riutort, aleshores prior del san-
tuari de Lluc, per mitjà de la redacció d’un detallat informe fes constar que 
gràcies als estudis que d’orgue Rafel Llabrés havia rebut en temps de la sua 
formació en aquell santuari escorquer es podia dedicar a l’ofici d’organista 

24    Joan Bou i Roig (Felanitx 1849-1901). Tenor, format entre Palma, Barcelona i Itàlia, que 
especialment entre els anys setanta i noranta del segle XIX fou considerat un dels cantants lí-
rics illencs amb més projecció, arribant a actuar reiterades vegades arreu d’Europa i Amèrica.  

25    Trobareu més detalls de la biografia i de la trajectòria professional d’aquest cantant en el 
treball: Joan Bou, el gran tenor, de Joan Círia i Maimó, editat per la Fundació-Museu Cosme 
Bauçà de Felanitx l’any 2016.
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sense entrebancs, avui dia, no es té la més remota constància que el referit 
músic senceller exercís com a tal. Tot i així, no es descarta la hipòtesi de 
que en qualque moment donat Rafel Llabrés hagués pogut capitanejar pun-
tualment tasques pròpies d’un intèrpret d’orgue.
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Credo No es 
coneix

1882
-

1883

Cor i 
baix 

solista

El Áncora: 
4 / II / 1883: 
En la Misa 
Mayor de 

la Catedral 
se cantó 
el Credo 

compuesto 
por el Sr. 
Llabres, 

Sochantre. 
Es obra 

de musical 
de buen 

efecto, canto 
llano, muy 
apropiado 

para el culto 
religioso, á 

solo de bajo, 
alternando 
con el coro 
cantó este 

solo un jóven 
seminarista 

que poseia un 
torrente de 
voz. (sic.)

Trobareu 
més detalls 
d’aquesta 

obra a la nota 
publicada 

pel diari El 
Áncora el 
quatre de  
febrer de 

1883, nota, 
reproduïda a 
la columna 

anterior.

Després de 
consultar 
reiterades 

vegades dife-
rents arxius 

de Mallorca a 
més de diver-
sos catàlegs 

on s’hi donen 
testimoni dels 

continguts 
de diferents 
arxius, mal-
auradament 
la partitura 
d’aquesta 

referida obra 
rubricada per  
Rafel Llabrés 
(ja fos en for-
mat original 
o bé còpia) 
no ha estat 
localitzada 
per l’autor 

de la present 
comunicació.
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Misa No en 
presenta

1871 Cor a 
l’uníson

Kyriale 
Hymnarium. 

Signatura 
SV35, pàgines 

59-76.

Document 
pertanyent 
a l’Arxiu 

Musical de la 
Catedral de 
Mallorca.

Es tracta 
d’una missa 
ordinària, 

escrita 
per a cor 
a l’uníson 

amb algunes 
intervencions 

de solista, 
de la qual, 

no  es coneix 
cap  acom-
panyament 

instrumental, 
que està bas-
tida sobre la 
tonalitat de 
La menor.

 La referida 
obra, molt 
propera a 
les obres 

de caràcter 
gregorià, 
mostra un 
ritme força 

pausat, a més 
de revestir 

poques com-
plicacions de 
caire tècnic 
ni tampoc 
d’índole 

interpretatiu. 
Referent a la 
sua estruc-

tura formal i 
harmònica, 

aquesta 
resulta ben 

resolta i 
diguem que 
tampoc molt  
complexa.

A dia d’avui, 
la partitura 

original 
d’aquesta 

obra signada 
per Llabrés 
i Verd resta 
custodiada 
a l’Arxiu 

Musical de 
la Catedral 

de Mallorca. 
Document, 
que ha estat 
consultat per 

qui signa 
aquesta 

comunicació.

 Afegir que 
a l’Arxiu 

Parroquial 
de Muro, hi 
ha una còpia 
manuscrita 

però no 
hològrafa 
d’aquesta 
mateixa 
partitura, 

destriada amb 
signatura 
C.1.142 

del catàleg 
realitzat per 
l’estudiós i 

qui fou rector 
d’aquella 
parròquia, 

mossèn Pere 
Fiol i

Tornilla 3.
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Cronologia

1830
 · Rafel Llabrés i Verd, a les sis de l’horabaixa del vint-i-dos de novembre 
neix a Sencelles.

 · És fill legítim de Bartomeu Llabrés Horrach i d’Antònia Verd Amen-
gual, ambdós naturals i veïns de Sencelles.

 · Per línia paterna és nét de Joan Llabrés i d’Antònia Horrach, ambdós 
oriünds i residents a Sencelles.

 · Per línia materna és nét de Joan Verd i de Francesca Aina Amengual, 
ambdós naturals i habitadors de Sencelles.

 · El mateix capvespre d’haver nat, a la parròquia de Sant Pere de Sence-
lles hi rep el baptisme de mans del rector d’aquell temple, mossèn Barto-
meu Llabrés.

 · A les sagrades fonts, li són donats els noms de Rafel Marià Bonaventu-
ra i és apadrinat pel prevere Francesc Aloy i Apol·lònia Llabrés.

1832
 · A la parròquia de Sencelles, hi rep el sagrament de la confirmació de 
mans del Bisbe de Mallorca, monsenyor Antonio Pérez de Hirias.

1835 (circa) 26

 · Comença els estudis preliminars a l’escolania de la parròquia de Sen-
celles, a les ordres del rector d’aquell temple, mossèn Bartomeu Llabrés.   

1840 (circa) 27

 · Arriba al santuari de Lluc en el terme d’Escorca per tal de continuar 
amb els seus estudis, indret, on residí de manera ininterrompuda durant sis 
anys.

 · En el temps en què fou deixeble de l’escolania de Lluc, hi va rebre 
lliçons de solfa, cant i orgue, a més d’altres disciplines no musicals

26    Data aproximada posada per l’autor d’aquesta comunicació.

27    Data aproximada posada per l’autor d’aquesta comunicació.
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 · A Lluc, hi és alumne en temes de música dels professors: mossèn Pere 
Antoni Oliver i Guillem Amengual.

1849
 · Segueix estudis de teologia a Palma al costat del prevere Francesc Pas-
qual.
 
 · Comença a fer part del comú de primatxers de la Seu de Mallorca en la 
categoria de substitut.

1850
 · El disset de juny rep tonsura a Palma.

1852
 · Fa Títol de Patrimoni.

1853
 · El disset de novembre rep el diaconat a Palma.

1855
 · Rafel Llabrés, aleshores diaca pertanyent a la Seu de Mallorca, sol·licita 
el poder esser ordenat sacerdot.

 · És ordenat prevere a Palma.

1857
 · Predica a la parròquia de Sencelles durant l’ofici allà parat en honor a 
Sant Lluís de Gonzaga 28.

1859
 · Fa part del comú de preveres que resten vinculats amb l’activitat de la 
parròquia del’Almudaina de Palma.

 · És destriat primatxer i beneficiat de la Seu de Mallorca en virtut d’una 
Real Ordre signada per la sobirana Isabel II de Borbón el vint-i-quatre 
d’abril.

28    Informació extreta del Diario de Palma en la seva edició del 27 / VIII / 1857.
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1864
 · Comença a impartir lliçons de cant pla en el Seminari Diocesà de Pal-
ma.

1871
 · Escriu la partitura: Missa.

1874
 · Deixa de fer part del comú de preveres que resten vinculats amb 
l’activitat de la parròquia de l’Almudaina de Palma.

1882
 · Es retira del càrrec de professor de cant pla del Seminari Diocesà de 
Palma.

1883
 · La partitura del Credo rubricat per Rafel Llabrés, és interpretada a la 
Seu de Mallorca 29.

1884
 . Fa donació de 20 reals per sufragar la corona pontifícia de la Mare de 
Déu de Lluc.

1885
 · Fa donació de 6 reals durant una capta organitzada per tal de sufragar 
un obsequi pel bisbe de Plasència 30.

1889
 · Fa donació de 25 reals durant una capta organitzada a Palma per tal de 
sufragar els costs d’una possible epidèmia 31.

1899
 · Als seixanta-vuit anys d’edat, mor a Palma el matí del nou d’abril a 
resultes d’una malaltia pulmonar.

29 -Informació extreta del diari El Áncora en la seva edició del 4 / II / 1883.

30 -Informació extreta del diari El Áncora en la seva edició del 28 / I / 1885.

31 -Informació extreta del diari El Áncora en la seva edició del 6 / VIII / 1889.
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 · Rep una missa funeral a la Catedral de Palma i enterrament en el Ce-
mentiri Municipal de la mateixa capital.
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Agraïments

 Aquesta comunicació no hauria estat una realitat de no haver estat per 
l’ajut que llur autor ha rebut desinteressadament de banda de: mossèn don 
Joan Parets (investigador musical i propietari de l’Arxiu del Centre de Re-
cerca Històric-Musical de les Illes Balears) - don Jordi Llabrés (investiga-
dor i cronista oficial de la vila de Sencelles) - don Josep Barceló (arxiver 
del Santuari de Lluc) - don Sebastià Riutort (arxiver de la Parròquia de 
Sant Joan Baptista de Muro) - don Carles Martín  (operari de l’Arxiu de la 
Catedral de Mallorca).

LAVS  DEO
l’autor d’aquesta comunicació donà per acabada la sua redacció

el vint-i-set de febrer de 2020, festivitat de la Beata Francinaina Cirer

(Footnotes)
1 -L’autor de la present comunicació proposa aquesta possible data de 
composició, arrel de la nota de premsa publicada el quatre de febrer de 
1883 pel diari El Áncora, nota, on s’hi dóna fe de l’existència de la referida 
obra rubricada per Rafel Llabrés.

2 -Data expressada en el manuscrit (suposadament hològraf) que d’aques--Data expressada en el manuscrit (suposadament hològraf) que d’aques-
ta partitura avui dia és guardat a l’Arxiu de la Catedral de Mallorca.

3 -Trobareu els detalls del referit treball a la Bibliografia de la present 
comunicació.
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LA INTRODUCCIÓ DEL FUTBOL A 
SENCELLES: ELS CAMPS DE SON
SALETES I CA S’ÒLIBA. 1940-60.

 El futbol arriba a Sencelles a la dècada dels anys 40. El contetx polític 
s’emmarca dins d’una dura postguerra, amb moltes necessitats i patiments 
a nivell social: fam, misèria i el drama en silenci, de les famílies persegui-
des i represaliades pel règim franquista. El batle de Sencelles en aquells 
temps, era en Joan Bennàssar, ‘Escola’ i la socioeconomia del nostre poble, 
es basava principalment en l’agricultura: el conreu de la vinya, el blat, la 
civada i les ametlles com els més rellevants. 

 El 1939, el franquisme va eliminar el sistema coeducatiu republicà i or-
denà l’escola segregada. A Sencelles teníem ca ses Monges i Can Bril. A ca 
ses Monges, hi cohabitaven nins i nines fins que els nins feien la primera 
comunió i llavors els separaven a Can Bril. 

 Però, per què té una màxima rellevància l’organització escolar? Perquè 
serà a l’escola de Can Bril on hi haurà les primeres vivències amb el futbol 
a través de tres figures clau en la introducció d’aquest esport al nostre po-
ble: els mestres Andreu Sunyer, Bartomeu Oliver i Bartomeu, ‘Merris’. 
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 L’Alemanya nazi de Hitler, l’Itàlia feixista de Mussolini i l’Espanya de 
Franco, empraven el futbol (i l’esport en general) per fer demostracions 
d’exaltació política i propaganda del seus règims. 

 Però al pati de Can Bril, això anava d’una altra cosa. Amb un claustre pe-
tit, i amb una cisterna al mig que encara es conserva, els infants sencellers 
jugaven a futbol. No hi havia un espai ample o adequat. I hi jugaven amb 
els mestres, que demostraven tenir una forta passió futbolera. Bartomeu 
Oliver de cas Capità, era un mestre atípic, un capellà que encarnava la mo-
dernitat, i feia de contrapès ideològic d’en ‘Merris’ i en Sunyer, molt més 
conservadors. I el futbol, als anys quaranta, ja era un esport de masses, molt 
popular arreu del món i representava un avenç modern dins un nucli rural 
petit com el nostre municipi, on no hi havia ofertes esportives d’oci. 

 El futbol arriba a Sencelles a dècada dels anys quaranta i ho fa relati-
vament tard, si consideram que neix a Anglaterra, Sheffield, el 1862; a 
Espanya -a la província andalusa de Huelva- fundant-se el Recreativo de 
Huelva el 1884; a Mallorca el 1914 es fundà el CD Binissalem, degà del 
futbol illenc;i el 1916 a Palma es funda l’Alfonso XIII (l’embrió del RCD 
Mallorca) i el 1920 el Mecànic FC (embrió de l’Atlètic Balears). La dispo-
sició geogràfica del nostre poble, allunyat dels ports de mercaderies i dels 
conseqüents fluxes migratoris i intercanvis culturals -i també esportius-, 
fan que aquest esport arribi més tard. 
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 La figura de Bartomeu, ‘Merris’ serà clau per al conveni amb els terra-
tinents de la finca de Son Saletes. Bartomeu, ‘Merris’ era molt conegut i 
formava part d’un dels poders fàctics imperants: l’Església. I a més, esta-
va molt ben relacionat dins la xarxa social sencellera. Per això li cediren 
aquella finca per a fer-hi el camp de futbol gràcies a les bones sintonies que 
tenia amb la família propietària. Per tant, la passió futbolera de Bartomeu, 
‘Merris’ farà que a la finca situada a l’entrada del poble, i que, actualment, 
es troba davant la benzinera a la carretera de Biniali a Sencelles. 

 Els joves del poble, motivats per Bartomeu, ‘Merris’ dins l’entorn esco-
lar i a través dels contactes que hi tenia dins Sencelles, aniran a jugar al 
camp de Son Saletes. També hi seran convidats joves d’altres pobles per 
les connexions familiars i les seves al.lotes, com és el cas dels joves de 
Pina que hi formaven part. Per fer-hi els partits amistosos, contactaven amb 
joves d’altres municipis i acordaven data i hora. El material per a jugar a 
futbol com les pilotes i les botes, les compraven a Can Janer, a Inca, una 
pelleteria devora Can Delante al mateix carrer Major de la ciutat. 

 Les porteries, les comanaven als fusters de Sencelles. Però abans de tot, 
havien d’espedregar el camp i marcar de les bandes i les àrees amb passes. 
Als córners, hi clavaven els pals per tenir les referències més clares de l’espai. 
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 Al final de la dècada dels anys quaranta, es deixà d’emprar aquest camp, 
s’acabà el conveni verbal amb Bartomeu, ‘Merris’ i els propietaris de Son 
Saletes. Posteriorment, en aquella finca, s’hi faran carreres de cavalls, 
aprofitant les seves dimensions. 

 Però, els joves del poble deixen de jugar a futbol? No, és clar que no! La 
passió continua, perquè ara, el futbol, ja és un esport conegut i popular a 
Sencelles. Els joves del poble ara sí que ja tenen una activitat que emocio-
nalment els deslliga per unes hores de la rutina quotidiana de la feina del 
camp i de l’escola. El futbol era una via per escapar dels problemes diaris. 
Però també era una eina per socialitzar-se i per entrar en contacte amb les 
primeres experiències d’hàbits d’higiene i salut, que trasmitia l’educació 
física, així com els valors de la cooperació i la solidaritat que necessitava 
un esport col.lectiu com el futbol. També, el futbol, donarà una empenta de 
reconeixement social als joves que els farà guanyar autoestima individual i 
col.lectiva.

 El camp de ca s’Òliba arriba a la dècada dels anys cinquanta. El poder 
eclesiàstic serà fonamental per arribar a un acord amb la família de Can 
Molinas, propietaris de la finca del camp. 
 Serà fonamental Can Garrover com a espai de socialització dels joves 
dels anys cinquanta i de la societat sencellera en general. Can Garrover, un 
espai cedit en propietat a l’Església per part del rector Molinas, però que els 
sencellers i sencelleres hi podíem fer ús com a centre cultural i recreatiu. 

 El conveni serà acordat entre el rector Felip Alzina i la família de Can 
Molinas. La construcció del camp tindrà el mateix procés que el de Son Sa-
letes: serà espedregat i hi duran les porteries fetes per fusters de Sencelles. 
Al camp hi anava molta gent a veure jugar els joves del poble. Era una de 
les activitats que hi cobrava una considerable projecció social. Per què? 
Perquè permetia contactar i competir amb equips d’altres municipis, amb 
qui feien partits amistosos. I aquest era un fet molt novedós dins Sencelles. 
Bé, els partits començaven sent amistosos però acabaven sent “enemisto-
sos”. I es va donar la situació esperpèntica de qualque equip havia de sortir 
correnços del camp. Bartomeu Oliver, un dia estirant de ses orelles dins el 
vestidor de Can Garrover, després d’una brega amb els lloritans, els digué 
si volien que en lloc d’entrenar a futbol si més valdria que entrenassin 
boxa, vistos els darrers trists esdeveniments en un partit amistós que va 
acabar a punyades. Per tant, els mestres com en Bartomeu Oliver, no només 
volien que el futbol fos una eina esportiva, també era una eina educativa 
per a transmetre valors.
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 A final de la dècada dels cinquanta s’acabà el conveni amb la familia de 
Can Molinas i el rector Felip Alzina. Per què? Què volen els nostres juga-
dors quan arriba el divendres? Sortir de festa! Doncs una societat avança-
da i moderna com la sencellera d’aquells temps, gràcies a l’avenç social 
i cultural que suposava Can Garrover, caminava molt més ràpid cap a la 
modernitat que el règim i les seves imposicions morals i totalitàries. Els 
joves sencellers, volien que hi hagués ball  i música en acabar els entrena-
ments per passar una bona estona, fet que va topar amb els cànons morals 
de l’església. Per això varen decidir clausurar el camp de ca s’Òliba, pels 
“riscs morals” que suposaven el ball d’aferrat i l’ambient festiu.

 El futbol no s’acabà al nostre poble: s’obrirà una etapa preciosa, on els 
joves sencellers de l’època, com en Pedro, ‘Maví’, en Miquel, ‘Papa’, en 
Biel, ‘Pintat’ i en Miquel, ‘Xeliu’, entre d’altres, arribaran a aparaular l’ús 
de sementers com el de Son Mut, al final del carrer Bons Aires, o a una 
finca d’en Ramon Morey, ‘Pep’ a la carretera de Costitx, per seguir gaudint 
de la passió del futbol. De fet, durant la dècada dels anys seixanta, a Son 
Mut, es celebraven els tornejos de futbol de les festes de la Mare de Déu 
d’Agost. Per tant, l’ús que se’n feia d’aquell camp, no només era popular, 
improvitzat per una colla d’adolescents sencellers, sinó que la socialització 
de l’espai també esdevenia municipal, on l’Ajuntament d’aleshores hi or-
ganitzava aquests amistosos dins del programa de festes. 

 Serà una etapa que durarà una dècada, aproximadament. El 1971, sent 
batle Bartomeu, ‘Merris’, s’inaugurarà el primer camp de futbol municipal 
de Sencelles al camí de la Màniga. 





L’ ARXIU PERSONAL DE MOSSÈN 
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L’ ARXIU PERSONAL DE MOSSÈN 
BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL

Resum

 Recentment, la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual, ha cedit 
l’arxiu personal del prevere a l’Arxiu municipal de Sencelles, +Cultura és 
l’empresa que s’ha fet càrrec de la classificació i concretament Joana Maria 
Arrom que ha duit a terme l’ordenació de la deixa que a hores d’ara està a 
disposició del públic. Aquest aplec de documents abarca tots els temes que 
“don Bartomeu” va tenir interès i curiositat, a més de documentació perso-
nal i laboral, correspondència; escrits i sermons, etc. Aquesta comunicació 
és una aproximació general d’aquest conjunt documental, del seu estat i del 
seu contingut.

Introducció

 La tercera fase de catalogació de l’arxiu a més d’incloure el darrer tras-
llat de documentació restant de Can Bril i afegir l’arxiu de l’Ajuntament 
per poder agrupar l’arxiu històric i administratiu, va incloure també l’arxiu 
privat de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual, el qual es 
trobava desordenat. Aquesta fundació va ser constituïda el 15 de maig de 
1.994 amb la finalitat de fer realitat la voluntat de Mossèn Bartomeu; fo-
mentar el coneixement, l’estudi i l’ús de la llengua catalana; promoure la 
cultura del poble, crear un fons de cultura popular per a Sencelles i ajudar i 
restaurar l’art religiós de la Parròquia de Sant Pere de Sencelles. 

 Les tasques que es dugueren a terme en aquesta fase foren:
- Catalogar, ordenar i classificar l’arxiu de l’Ajuntament de Sencelles
  que es trobava en una fase intermitja.
- Unificar ambdós fons amb un sol sistema de gestió arxivística.
- Incloure la documentació administrativa: 570 fitxes i 89 capses.
- Incorporar el primer arxiu privat del poble, el del clergue de Cas
  Capità.

Classificació de la documentació municipal

 L’arxiu municipal de Sencelles, segueix la proposta de quadre de classi-
ficació del Grup d’arxivers municipals de Mallorca.
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Cinc blocs documentals el conformen:

I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL 

És el gruix de documentació que genera la sala al llarg de la seva història i 
que queda classificada en:

1 Acció i òrgans de govern 
2 Administració
3 Serveis
4 Urbanisme i Obres
5 Economia i hisenda

II DOCUMENTACIÓ DE JUSTICIA
6 Administració de justícia

III DOCUMENTACIÓ PARTICULAR I D’ALTRES INSTITUCIONS
7 Arxius Particulars i d’altres institucions

IV COL·LECCIONS FACTÍCIES
8 Pergamins

V DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL

 Fa dos anys a la comunicació de les primeres jornades exposàrem que els 
blocs III Documentació particular i d’altres institucions i  el V, Documena-
tació gràfica i Audiovisual no estaven dotades de contingut però els havíem 
mantingut, tal com era la proposta del GAMM, Grup d’arxivers municipals 
de Mallorca, per si al registre documental municipal s’incorporaran arxius 
dels tipus abans esmentats.1 La integració de la documentació de la Funda-
ció Bartomeu Oliver Amengual ençata el tercer bloc abans esmentat:

III DOCUMENTACIÓ PARTICULAR I D’ALTRES INSTITUCIONS

7 Arxius Particulars i d’altres institucions

1  Aquests blocs i grups documentals foren descrits a l’article de les  I Jornades d’Estudis 
locals de Sencelles a la comunicació El Patrimoni documental de Sencelles: Catalogació, 
Inventari i Ordenació de l’Arxiu Municipal.
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 Així l’arxiu de Mossèn Bartomeu està compost per quasi 20 capses amb 
les seves corresponents fitxes.

 El material té en general un bon estat de conservació i no s’ha aplicat cap 
producte químic ni de neteja concret. Pols, humitat i oxidació que han tacat 
alguns fulls. S’han trobat sobretot, deformacions tals com arrugues, plecs, 
doblegaments, cargolaments, ondulacions per haver estat mal guardats o 
enrotllats. La manipulació per a fer els impresos nets, ha estat mínima.

El procés de catalogació, inventari i ordenació de l’arxiu del mossèn 
de Cas Capità

 La primera visita  a la fundació 
Mn. Bartomeu Oliver deixava en-
treveure que hi havia hagut una 
primera classificació de tota la 
documentació, que la resta estava 
guardada en baguls i caixes i que 
l’estat del material cedit no estava 
en males condicions.

 La classificació ha seguit també 
els criteris que tenia establert don 
Bartomeu, respectant el seu arbitri.
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L’arxiu del prevere té tretze seccions o apartats:

1. Correspondència  

 Aquesta secció avarca epístoles i cartes des de 1925 a 2007. És corres-
pondència personal, correspondència de la Fundació Mossèn Bartomeu 
Oliver i Amengual, seminaris, jornades, sobre fiscalitat de Fundacions i de 
l’Obra Cultural Balear entre d’altres.

 Abarca a grans trets des de 1920 al 2007. Inclou correspondència perso-
nal; la majoria cartes i missives rebudes, d’amics i companys, feligresos, 
exalumnes, i algun company prevere que li demana per anar a una o altra 
parròquia; tot i que se’n troba alguna escrita per don Bartomeu, per demanar 
prendre part en algun curset, demanar justificants o certificats d’activitats 
on ell ha pres part i en vol constància. A la correspondència oficial del 
mossèn, n’hi ha referent a la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver Amengual 
on hi trobam dades de la Fundació, seminaris, Jornades sobre fiscalitat de 
fundacions, convidades etc. de l’Obra Cultural on hi ha els seus estatuts, de 
l’Obispat, del Departament d’Inspecció Provincial  d’Ensenyança Primària 
de les Illes Balears, algun o altre departament governamental, del Servicio 
Agronómico Nacional, entre d’altres.

 Tant les de caire privat com les de caire públic provenen de Ciutat i de 
tot arreu de Mallorca, de la Península i d’alguns països europeus i de Sud-
Amèrica. 

 El seu estat és bo i en trobam en català, en castellà i alguna en francès. 
També hi ha un discret aplec de cartes postals.

2. Afers religiosos

 En aquest apartat, que duu aquest títol, hi ha  un gruix de documentació 
que és pròpia dels quefers d’un capellà.  Comprèn des de 1912 a 1989. Hi 
trobem sermons enquadernats i en fulls solts. Estampes de convidades, ce-
lebracions, actes d’investidura, nomenaments, noces, batejos, comunions i 
defuncions.

 Indults de la llei de desdejuni i abstinència entre els anys 1952 al 1964: 
Són impresos a emplenar de diferentes categories i classes que van des 
d’un pesseta a 25,aquests fulls van adreçats,  en aquest cas,  al arquebisbe 
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de Toledo, i documents eclesiàstics. Aquests darrers són molts i de molt 
variada temàtica, que són de tipus intern, dins l’organigrama de l’església 
de Mallorca i les seves diferents vessants; col·lectiu Part forana, comis-
sió diocesana de liturgia, Mallorca missionera,  del consell senceller, 
de l’obispat atorgant permisos al mossèn o trasllats, circulars, articles i/o 
apunts  sobre la religió, la crítica cientifísta i antropològica de la religió,  
i altres fulletons o publicacions de monogràfiques a la verge Maria, com-
pletes, col·leccions com la de “Los nuevos Santos, ordinaris de la missa, 
edicions de la joventut d’acció catòlica, etc. 

3. Educació

 Circulars, correspondència i llistes de participants del Frente de Juventu-
des de las Baleares, servicio provincial de campamentos y albergues. infor-
mació Escuela aprendizaje industrial d’Inca, centro de jóvenes de Acción 
católica i un quadern de “Instrucciones de 10 de marzo de 1911”. Butlletí 
d’inspecció. Documentació de la escuela graduada de Sencelles, informa-
ció sobre cursets d’iniciació a la llengua vernacla, formen part d’aquest 
conjunt.

 Quadernets i quartilles de diferentes assignatures, apunts del prevere, 
llistes, exàmens de revàlides i mapes i plànols de Sencelles, fets suposada-
ment per don Bartomeu, de Mallorca i altres indrets i un atles.

· Docència Hi ha incloses circulars del frente de Juventudes de
  Baleares, Servicio provincial de Campamentos y albergues. 

· Informació sobre la escuela de aprendizaje Industrial d’Inca. Centro
  de jovenes de acción católica, un quadern d’instruccions de 1911.

· Mapes i plànols

4. Música

 És una minsa mostra documental que inclou, quatre diferents goigs pu-
blicats i han quedat recollits a l’arxiu de don Bartomeu: 

 Goigs a la serventa de Déu, na Margalida de Costitx, Goigs a Sant Llop, 
bisbe de Troia, venerat a l’església parroquial de Costitx i Goigs a llaor de 
nostra dona Santa Maria de Costitx i Goigs al beat Juníper Serra. Tots ells 
aporten  una nota històrica escrita per diferents preveres. 
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 Dos exemplars de cançoners del Día de la Victória del Frente de Juven-
tudes de Baleares, inclou tres himnes, Prietas las filas, Amanece, Isabel y 
Fernando i una marxa; Somnos Flechas.

 Diferents cantorals en ocasió del XXXV congrés eucarístic internacio-
nal, missa comunitària melodiada i Cants eucarístics. 

 Un himne a Sant Bartomeu apòstol de Pere Munar de 1997, recordant a 
Mn. Bartomeu Oliver i els goigs en loor de “La serventa de Déu” Sor Fran-
cinaina dels Dolors de Maria Cirer, de Sencelles amb lletra d’A. Ferrer i 
música de B. Oliver, que no és el de Cas Capità, sinó que es tracta del músic 
felanitxer Bartomeu Oliver Martí.

5. Donacions i Escriptures particulars 

 En aquest apartat hi ha tot un aplec d’escriptures de diferents familiars 
i documentació privada. Contribucions d’alguns membres de la família. 
Aquest conjunt està datat entre 1834 i 1989.

6. Documents personals

 Són un conjunt de contractes, esbossos, cartes, notes manuscrites, arti-
cles, carnets, convidades, dibuixos, escrits...targetes de visita personals i 
d’empreses, sovint s’empren  per escriure a mode de tarja postal de més 
petit format i saludar o enviar un comunicat breu. Conjunt de quaderns i 
quartilles amb escrits personals, diaris, apunts de com fer palta per empelts, 
etc.

7. Arxiu de na Paula Oliver

 Conté tots els escrits, correspondència i documentació privada que duu 
el nom de la germana del mossèn. Hi ha uns estatuts i d’altres impresos de 
propietats a un polígon industrial.

Publicacions:

 Els llibres, són un grup d’obres de caire religiós. Reglaments, mètodes, 
manuals,  diccionaris, llibres d’història per a infants, de lectura i escriptura,  
compendis, congressos eucarístics, impressions del obispat de Mallorca, 
concilis, encícliques…
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 Hi ha un exemplar del llibret del qual don Bartomeu n’és l’autor. 
Com s’ha d’escriure el nom de la Vila de Sencelles, publicat el 1974. La 
Rondaia de Sa Fia d’es carboneret, de 1962. Una edició especial en 100 
aniversari del seu autor mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda. 

 Revistes i publicacions que van des de 1888 a 1992. Entre aquestes pu-
blicacions hi ha els primers exemplars de la Sella. Butlletins de l’obra cul-
tural, monogràfics, programes de festes locals entre d’altres.

9. Reculls d’articles de premsa 

 El formen un conjunt de retalls d’articles del seu interès personal.

10. Climatologia 

 Anotacions meteorològiques que van des de 1946 a 1982. 
 En aquesta secció hi ha una sèrie de quaderns amb anotacions manuals 
del prevere i des de 1964 les seves notes estan escrites a uns quaderns del 
INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA, Cuaderno de Lluvias.

11. Música 

Partitures diverses i goigs a diferents sants venerats a Mallorca.

12. Sanitat 

 Aquest és el nom que el mossèn dona a tot un gruix d’informació que 
apunta a uns quaderns, del seu estat de Salut, de les seves consultes amb 
els metges i els diagnòstics i medicaments que pren. D’alguna d’aquestes 
anotacions hom podria abstreure que era una mica hipocondríac. També hi 
són incloses les assegurances que ell tenia tant per ser clergue com per ser 
funcionari amb la seva condició de mestre de l’escola pública.

13. Agricultura i Ramaderia. 

 El seu interès  per a la pagesia, fa que tengui  al seu hort el que avui 
anomenaríem una granja experimental, tot basat en llibres d’agricultura i 
conreu que ell té i diferents informacions sobre el tema.
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14. Comptabilitat 

 En aquest apartat hi ha uns quaderns amb anotacions d’ingressos i de 
pagaments de factures que fa. 

Conclusió

 Casualment ha estat l’arxiu del prevere de Cas Capità el primer de cai-
re privat, seguint d’alguna manera l’estela del seu tarannà fundacional en 
tantes organitzacions i institucions, com l’Associació Centre Cultural Sen-
celles, l’Obra Cultural Balear, la revista Sa Sella…

 Així l’AFMO, l’Arxiu de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver, és un 
reflex d’aquest personatge públic i cabdal de Sencelles; les seves inquie-
tuds i quimeres, les seves ensenyances, les seves creacions...Avançat al 
seu temps,  fou impulsor i gestor cultural. Bartomeu Oliver, va ensenyar, 
revitalitzar, escriure, replicar i divulgar en la seva llengua, la catalana, com 
a gran defensor que fou de l’idioma i de la seva cultura.

Tampoc no oblidà mai els seus orígens i fou com la seva família pa-
gès. S’Hort de Cas Capità seria avui dia una finca experimental o camp 
d’aprenentatge  d’agricultura i ramaderia.2

 Dignificar el treball del camp fou també una de les seves passions i la 
cerca de la professionalització i especialització del conreador i ramader, 
una fita.

 De la quantitat de documents que s’han classificat s’abstreu que no pot 
ser mai que tota la producció del prevere sigui al seu arxiu personal. Aques-
ta ha d’estar repartida dins tota la geografia professional del mossèn; a 
l’arxiu diocesà, a l’arxiu parroquial de Sencelles, a Villatomil (Burgos), a 
l’arxiu de les Germanes de la Caritat, a l’Obra Cultural Balear, a l’AMEIB, 
l’arxiu museu de l’educació a les Illes Balears a Inca...i a les nombroses 
publicacions a diaris i butlletins, que feu al llarg de la seva intensa vida.
Així i tot, aquest conjunt documental és un resum de la seva existència, el 

2 Vallés Perelló. T Bartomeu Oliver i l’Agricultura. Mossèn Bartomeu Oliver de Sencelles. 
L’autèntic militant en defensa de la Cultura. Ed. Aimprenta, 2015.
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seu llegat als sencellers amb els documents més importants que va escriure 
i amb les seves eines; d’altres publicacions per llegir, aprendre i així poden 
ensenyar. Part d’aquesta deixa serví pel monogràfic publicat al 2015; Mos-
sèn Bartomeu Oliver de Sencelles.

 Del temps que li tocà viure, on no hi havia res i res no es malbaratava, 
seria avui el més fidel seguidor de dues de les tres “R”. Reduir no es podia, 
reutilitzar i reciclar, estava al seu ADN després de la guerra civil, durant la 
postguerra i al llarg del seu tarannà, utilitza cada bocí de paper que queia a 
les seves mans per escriure o anotar, es veu que quan li venia la inspiració 
tenia la necessitat de plasmar-la tot d’una. Anava per feina, fins i tot els 
cantons i voreres de qualsevol document, servien. 

                  
A tots dels quaderns i llibretes de l’AFMO els caracteritza un tret molt 
important que és l’expressió de la personalitat de Bartomeu Oliver, la me-
ticulositat.

 Tot plegat, aquest arxiu, és la imatge de la personalitat del prohom de Cas 
Capità amb tot el que va estimar, estima per allò que molta gent s’omple la 
boca “lo nostro” : en el seu cas la seva cultura, la seva llengua, la seva terra 
i la seva gent.

 Un sermó escrit al darrere d’unes paperetes de sorteig de la Caixa d’estalvis 
de les Balears “Sa Nostra”
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 Des de fa dos anys, l’arxiu municipal creix. És un element viu. Per això 
el preg a tota empresa, associació, institució o personalitat pública a no 
llençar al fems cap document abans no es consulti al municipi si seria in-
teressant; perquè amb tots ells i emprant un vocabulari adient i en senzill 
homenatge al mossèn, es llaura una vegada més el passat i es conrea el futur 
del poble.
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PRÀCTIQUES RITUALS A LA COVA 
DEL CAMP DEL BISBE (SENCELLES).
APORTACIONS AL CONEIXEMENT DE 
LES COMUNITATS BALEARS DURANT 
EL NAVIFORME MIG/FINAL

Introducció

 A les I Jornades d’Estudis Locals de Sencelles vam exposar la informació 
que la Cova del Camp del Bisbe (Sencelles) ens oferia en aquells moments 
per abordar aspectes relacionats, fonamentalment, amb l’economia de les 
comunitats d’època naviforme mig/final (c. 1400-1050 cal ANE) al Pla de 
Mallorca. 

 El dipòsit arqueològic ens il·lustrava la inèdita participació de les 
comunitats de terra endins en xarxes d’intercanvi que permetien l’arribada 
d’objectes extrainsulars ja en temps anteriors a l’època talaiòtica. També 
ens oferia la possibilitat de documentar l’existència d’una agricultura 
cerealista intensiva amb un nivell de desenvolupament desconegut fins a la 
data a les Balears del període naviforme mig i final, també coneguda com a 
edat del bronze.

 Al contrari del què hom podia esperar, la desarticulació del dipòsit 
naviforme causada per les posteriors ocupacions de la cova, especialment 
per la reutilització funerària durant el posttalaiòtic (c. 550-250 cal ANE), 
així com per processos erosius de caràcter natural, poc prometia pel que 
feia a la reconstrucció dels rituals duits a terme en aquella primera fase 
d’ús de la cavitat. Durant la campanya de 2017, però, la localització d’un 
amagatall dins una petita cavitat per davall del pis de la Sala 1 o Sala dels 
Botons (fig. 4), canvià de sobte aquesta perspectiva. 

 En aquesta ponència descriurem les troballes associades a aquest amaga-
tall, intencionalment ocultat entorn el 1300 cal ANE, sense precedents a les 
Balears, i exposarem els punts en què ens basem per a la seva interpretació.

 Es discutiran també els resultats de noves datacions radiocarbòniques que, 
juntament amb l’estudi del registre arqueològic, fermen cronològicament 
els diferents moments d’ús de la cavitat.



434 

L’ús de la cova al llarg del temps: cronologia i fases d’ús

 Abans d’entrar en matèria, insistirem en alguns aspectes relatius a la 
qualitat del dipòsit arqueològic que ajuden a entendre les limitacions inter-òsit arqueològic que ajuden a entendre les limitacions inter-sit arqueològic que ajuden a entendre les limitacions inter-ògic que ajuden a entendre les limitacions inter-gic que ajuden a entendre les limitacions inter-
pretatives (Valenzuela-Suau et al. 2017). 

 La cova ha estat objecte d’ús des de temps prehistòrics i fins a l’actualitat, 
duent a terme intervencions per a l’adequació de l’espai en cada moment 
i segons les necessitats. Així, la comunitat o comunitats que empraren la 

Figura 1. Entrada de la Cova del Camp del Bisbe en l’actualitat. Les darreres inter-
vencions l’any 2019 es centraren en l’excavació del sediment acumulat a la banda 
esquerra de l’exterior per facilitar l’accés a les visites.
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cova per dipositar els seus difunts en època posttalaiòtica, durant la segona 
meitat del I mil·lenni abans de la nostra era, varen haver de condicionar 
l’espai que ja havien emprat els seus antecessors en el temps dels poblats 
de navetes, quasi mil anys abans que ells.

 Més recentment, durant el segle XVIII o en algun moment posterior, 
s’hi construí una rampa d’accés a la Sala 1 amb grans pedres, tal vegada 
reaprofitades del desmuntatge d’un mur ciclopi de tancament de la cova en 
època naviforme. Posteriorment, ja durant la segona meitat del segle XX, 
s’hi construïren unes escales i un mur de marès per tancar la Sala 1 i per ser 
usada com a sestador, mentre que l’accés a les sales 2 i 3 romania ocult per 
gran quantitat de pedra petita intencionalment aportada, no sent fins a les 
nostres intervencions el 2015 que coneguérem la seva existència.

 Totes aquestes actuacions, més la indesitjable pràctica furtiva, generaren 
un potent palimpsest de materials des d’època naviforme fi ns a època con-època naviforme fi ns a època con- fins a època con-època con-poca con-
temporània. En definitiva, els contextos que menys alteracions varen patir 
corresponen als nivells més inferiors de la fase naviforme de la Sala i de 
l’Avantcambra, no corrent la mateixa sort els dipòsits d’èpoques posteriors.
 
 Tot i les dificultats, l’associació de dades cronològiques que ens aporta 
l’estudi dels propis objectes arqueològics trobats amb les aportades per 
l’anàlisi de carboni 14 (C14) sobre mostres biològiques (ossos humans 
i animals i cereal carbonitzat) ens permet, com veurem a continuació, 
diferenciar dos grans moments d’ús de la cova durant el II i I mil·lenni 
abans de la nostra era.

 Les datacions de C14 (fig.2) obtingudes de diferents mostres faunístiques 
i de cereal carbonitzat procedents de diferents zones de la cavitat ens per-
meten situar amb certesa el seu primer ús en el naviforme mig, fase a la 
qual anomenem CCB I i que podria allargar-se fins al canvi de mil·lenni. 
La fase CCB II ens situaria ja en ple posttalaiòtic I i vindria ben definida 
per les datacions sobre ossos humans. Aquestes dates són coherents, a més, 
amb les dades aportades per la tipologia de recipients ceràmics i altres ob-àmics i altres ob-mics i altres ob-
jectes que hem pogut recuperar.

 Les fases més recents, en canvi, queden testimoniades únicament pel 
material arqueològic. Així, alguns fragments informes amfòrics i de ce-ògic. Així, alguns fragments informes amfòrics i de ce-, alguns fragments informes amfòrics i de ce-òrics i de ce-rics i de ce-
ràmica autòctona permeten plantejar almanco una freqüentació durant el 
posttalaiòtic II, a partir del segle II ANE, que anomenem fase CCB III.
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 Finalment, el material ceràmic permet també establir les fases CCB IV a 
CCB VI, que correspondrien a usos indeterminats durant les èpoques medie-èpoques medie-poques medie-
val islàmica i moderna, i a un ús com a sestador ja en època contemporània.

  Abans d’analitzar les dades aportades pel C14 (fig. 2), cal especificar 
que un total de 4 mostres corresponen a cereal carbonitzat procedent de 
diferents zones: de l’Avantcambra, de l’empedrat que cobria l’entrada de la 
cavitat inferior, de l’interior de l’esmentada cavitat i del fons de la Sala 1. 
De l’Avantcambra procedeixen també 2 mostres de fauna i, pel que fa a les 
mostres d’os humà, una procedeix de l’interior de la Cavitat Inferior i dues 
de l’ossera situada per sobre de l’empedrat d’accés a la Sala 1 que ocultava 
la Cavitat Inferior.

Figura 2. Dates de Cl4 de les fases CCB I i CCB II. Valor cal ANE equi-
valent a la mitjana de l’interval de calibració a 1 σ (programa Calib 7.1.0).
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 Pel que fa a les mostres de cereal, a la figura 2 s’observa com la mitjana 
de l’interval de calibració a 1 sigma de totes quatre datacions indiquen un 
mateix esdeveniment entorn el 1300 cal ANE. Tenint en compte que el ce-
real apareix dispers en l’espai, resulta significatiu que totes les mostres si-
guin coetànies, sobretot: l’aportació i cremació del cereal obeiria a un únic 
fet puntual, anul·lant la hipòtesi alternativa de diferents episodis d’aporta-
ció vinculats als rituals d’inhumació o de posterior culte als ancestres. 

 La clau per entendre la presència del dipòsit cerealístic la trobem en 
la seva aparició també a l’interior de la Cavitat Inferior de la Sala 1. La 
seva entrada fou segellada amb un paredat de pedres i oculta per un trespol 
empedrat que es convertí en la zona més practicable per accedir a la Sala 
1. Aquest dipòsit de cereal estava associat a abundants fragments de grans 
recipients com tonells, pitoides, olles carenades, i  recipients de petites 
dimensions (fig. 8). Gràcies al procés de remuntatge ceràmic hem pogut 
observar que nombrosos fragments de l’interior de la petita cavitat aferren 
amb fragments d’una àrea situada a l’est de l’Avantcambra. Tots els exem-
plars ceràmics apareixen, com el cereal,  fortament termoalterats.

 En definitiva, les dades fins ara exposades indiquen la cremació de cereal 
i dels seus contenidors, sent posteriorment empesa bona part de les restes 
cap a l’interior de la cavitat, juntament amb altres materials també amb 
signes de contacte amb el foc, com ara restes faunístiques i altres objectes 
d’alt valor (entès en termes de treball social), com un conjunt de 140 pe-
tits botons de perforació en V, dos punxons d’os, un d’ells no amortitzat i 
alguns objectes de bronze (espiral de fil i amorfs). 

 Quant a les datacions de restes faunístiques, procedents també de 
l’Avantcambra, formen part d’un conjunt al qual ens referirem més enda-
vant, del que destaca una concentració de maxil·lars i mandíbules corres-
ponents a la tríada domèstica (ovicaprins, porcs i bovins). Concretament, la 
mostra D-AMS 029814 correspon a la part frontal i parietal esquerra d’un 
porc i la mostra RICH-24976 a una mandíbula d’ovicàprid. La datació de la 
primera coincideix amb els resultats obtinguts del cereal, situant-se entorn 
el 1335 cal ANE. La datació de la segona mostra, en canvi, ens traslladaria 
més d’un segle endavant. Tot i que dins el conjunt global de mostres no tin-
dria significació estadística, més si tenim en compte que ambdues mostres 
de fauna presenten signes de termoalteració, sí que creiem oportú oferir la 
dada per a possibles discussions. En aquest sentit, estaria per resoldre si la 
fauna, a més d’estar present en el moment de la cremació del cereal, prèvia 
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a l’hipotètic dipòsit dels difunts, podria estar representant també posteriors 
episodis d’activitats rituals d’ofrena als ancestres.

 Podem concloure, doncs, que l’inici de l’ús de la cova es situa entorn 
el 1300 cal ANE amb un episodi de deposició, cremació i ocultació de 
diferents classes de béns. La dificultat radica en establir l’interval tempo-
ral transcorregut fins al moment en què la cavitat fou abandonada per les 
comunitats d’època naviforme. En aquest sentit, les formes ceràmiques tro-
ben paral·lels amb exemplars documentats a jaciments del naviforme mig i 
final (Valenzuela-Suau et al. 2017) (fig. 8). 

 Paradigmàticament, les mostres d’os humà datades no han aportat dades 
referents a la fase Naviforme (CCB I) per manca de col·lagen, i tot i que 
els aixovars trobats troben correspondència amb altres dipòsits funeraris 
coetanis a les Balears, cal remarcar la falta de confirmació empírica que ens 
permeti parlar amb absoluta certesa de dipòsit de cossos humans. 

 Aquesta activitat sí que queda confirmada pel C14 en una posterior fase 
posttalaiòtica (CCB II): dues mostres de la Sala 1 no aportaren resultats per 
la manca de col·lagen, mentre que una tercera (RICH-24975) procedent de 
la Cavitat i, per tant, d’un context naviforme, ofereix una datació entorn el 
380 cal ANE. L’homogeneïtat cronològica del conjunt de materials d’aquest 
context, juntament amb la relativa escassetat d’ossos humans petits, fan 
pensar que la seva presència obeeix a intrusions posteriors. De fet, damunt 
un nivell naviforme de poca potència que descansava damunt l’empedrat 
que cobria la Cavitat Inferior, aparegué una ossera d’època posttalaiòtica 
II (UE 15). No deixa de ser simptomàtic que la datació a què ens venim 
referint (RICH-24975) coincideixi de ple amb la de la mostra RICH-24974 
que, juntament amb la datació de RICH-24945, situarien la reutilització de 
la cova com a espai funerari entre finals del segle V i principis del segle IV 
cal ANE. 

 Arribats aquí, cal aclarir alguns aspectes sobre l’ossera de la UE 15. Als 
inicis de la seva aparició havíem plantejat la hipòtesi que pogués corres-ó havíem plantejat la hipòtesi que pogués corres-tesi que pogués corres-és corres-s corres-
pondre a un dipòsit secundari producte d’activitats de manteniment de l’es-òsit secundari producte d’activitats de manteniment de l’es-sit secundari producte d’activitats de manteniment de l’es-
pai en època naviforme (Valenzuela-Suau et al. 2017). Un cop completada 
la seva excavació, les formes ceràmiques documentades, majoritàriament 
posttalaiòtiques, juntament amb les datacions radiocarbòniques, obliguen a 
descartar completament aquesta interpretació i a situar-la en la segona fase 
d’ús de la cavitat. 
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L’adaptació i ús de l’espai en època Naviforme

 La cavitat està formada per un conjunt de tres sales, les quals precedeix 
un espai comú d’accés d’uns 15 m2 el que hem anomenat Avantcambra. 
Aquesta àrea estava protegida per un paladar o visera que es començà a 
desplomar parcialment en algun moment entre el final de CCB I i l’inici de 

Figura 3. Planta de la Cova del Camp del Bisbe i secció de 
l’Avantcambra i la Sala 1.
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CCB II, cabent la possibilitat que precipités l’abandonament de l’espai en 
època Naviforme. Una vegada a l’Avantcambra, es podia accedir a la Sala 
1 o bé a la Sala 2 i, des d’aquesta, internar-se cap a la Sala 3. A diferència 
de la Sala 1, l’entrada a la Sala 2 es feia a través d’un arc amb dues grans 
pedres flanquejant els laterals a manera de brancal. 

 La Sala 1 és un espai de planta pseudoabsidal d’uns 25 m2. L’entrada 
venia definida pel pis empedrat que, ocultant la Cavitat Inferior, ocupava 
més de la meitat oest de l’accés. Per la banda est de l’entrada, a un nivell 
més baix i en paral·lel a l’empedrat, transcorria un estret corredor. 

 Figura 4. Diferents moments de l’excavació de l’accés a la Cavitat Inferior. a: empe-
drat que ocultava l’entrada; b i c: l’entrada després de ser excavat l’empedrat; d: base 
del muret que delimitava l’empedrat i el separava del passadís; e i f: fragments de grans 
recipients i cereal carbonitzat dins la cavitat.
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L’empedrat tenia una doble funció. D’una banda, regularitzava el relleu i, 
d’altra, ocultava l’entrada a la Cavitat Inferior (fig. 4.a). L’accés a aquesta, 
de tan sols 5 m2 i poc més de mig metre d’alçària màxima, havia estat 
prèviament modifi cat per tal de facilitar el dipòsit d’objectes abans esmen-èviament modificat per tal de facilitar el dipòsit d’objectes abans esmen-sit d’objectes abans esmen-
tats, tot retallant la roca per ampliar el pou d’entrada (fig. 4.b). La separació 
entre l’àrea empedrada i el corredor lateral estava clarament definida, no 
només per la sobreelevació d’aquella uns 40 cm respecte al passadís, sinó 
també per la construcció d’un muret simple de pedres mitjanes en el límit 
entre ambdós espais (fig. 4.d). 

Els materials arqueològics de l’Avantcambra i de la Cavitat Inferior, 
especificitats respecte als de la Sala 1

 Si deixem de banda la problemàtica a la qual ja ens hem referit de 
poder confirmar que a la Sala 1 s’hi dipositessin cossos humans després 
de la cremació i ocultació de cereal i els seus contenidors, els espais de 
l’Avantcambra i de la Cavitat Inferior ofereixen un context millor conservat 
en què la naturalesa i la disposició dels objectes trobats sí que ens permeten 
inferir les primeres activitats de caràcter ritual que s’hi realitzaren entorn 
el 1300 cal ANE. Què s’hi ha trobat i com en aquests espais i la seva 
comparació amb el recuperat dins la Sala 1 ens dóna la clau per començar a 
entendre com es desenvoluparen aquestes activitats i el seu possible sentit.

 El conjunt de materials arqueològics recuperats a la unitat estratigràfica 
18 de la Sala 1 es caracteritzava per un conjunt de 131 botons de perfora- per un conjunt de 131 botons de perfora-
ció en «V», la meitat d’ells d’ivori d’elefant (Escanilla et al. 2017), restes 
faunístiques a voltes termo-alterades, cereals i lleguminoses carbonitzades, 
fragments ceràmics sovint també cremats, així com ossos humans predo-cremats, així com ossos humans predo-í com ossos humans predo-com ossos humans predo-
minantment petits i sense signes de foc. Per sobre d’aquest nivell, un potent 
palimpsest de materials ceràmics de diferents cronologies amb abundància 
d’ossos humans i animals. Aquesta alteració del dipòsit fa impossible dife-. Aquesta alteració del dipòsit fa impossible dife-ó del dipòsit fa impossible dife- del dipòsit fa impossible dife-òsit fa impossible dife-sit fa impossible dife-
renciar entre les restes humanes de la fase CCBI i els de la fase CCBII. Més 
enllà d’això, resulta plausible plantejar que el dipòsit de la UE 18 correspon 
a una petita part i la més inferior del dipòsit originari de la fase naviforme 
CCB1.
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 A l’Avantcambra trobem una situació similar, amb l’excepció que els 
sortints i concavitats de la roca varen preservar algunes parts del dipòsit 
naviforme inalterat, com és el cas del conjunt de mandíbules i maxil·lars 
de diferents espècies animals abans esmentats. En aquest cas, també es 
documenta abundància de llavors carbonitzades però, com a tret diferen-ància de llavors carbonitzades però, com a tret diferen-, com a tret diferen-
cial respecte a la Sala 1 i a la Cavitat Inferior, són pràcticament absents els 
botons de perforació en «V» i, entre els fragments ceràmics, predominen 
recipients de grans dimensions totalment cremats, entre els quals destaquen 
grans contenidors com olles ovoides, pitoides i tonells.

 A diferència dels espais anteriors, la Cavitat Inferior és un context que 
ha romàs inalterat fins a la seva excavació. Damunt de la roca aparegué un 
nivell de llavors carbonitzades, cendres i carbons, d’uns 20 cm de potència. 
Entre aquesta matriu i per sobre d’ella aparegueren grans fragments ce-
ràmics cremats (fi g. 4.e i f) que aferren amb formes recuperades a l’Avant-àmics cremats (fi g. 4.e i f) que aferren amb formes recuperades a l’Avant-mics cremats (fi g. 4.e i f) que aferren amb formes recuperades a l’Avant-(fig. 4.e i f) que aferren amb formes recuperades a l’Avant-que aferren amb formes recuperades a l’Avant-
cambra. El dipòsit el completaven, com ja hem dit, un fil en espiral i altres 
objectes amorfs de bronze, dos punxons d’os, escadussers ossos humans 
petits, restes de fauna i un conjunt de 140 petits botons de perforació en 

Figura 5. Concentració de mandíbules a l’Avantcambra (UE 142).
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«V», les petites dimensions dels quals contrasten clarament amb les del 
conjunt de la Sala 1 (fig. 7). Tot el conjunt, especialment granes, botons i 
fauna, mostra signes de forta termo-alteració.

Figura 6. Punxó i mostra de botons i plaqueta trobats a l’interior de la Cavitat Inferior 
(UE 150).

Figura 7. Mostra de botons de perforació en «V» trobats a la Sala 1 (esq.) i a la Cavitat 
Inferior (dr.). Observi’s la diferència de dimensions (dibuix de M. Escalas).
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Figura 8. Recipients recuperats a l’Avantcambra i que, amb excepció dels dos vasos 
(sup. esq.), es completaren amb fragments procedents del fons de la Sala 1 (sup. dr.) 
i de la Cavitat Inferior (els 5 exemplars inferiors).
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Rituals ctònics a la Cova del Camp del Bisbe

 Les característiques diferencials dels dipòsits dels tres àmbits descrits: 
l’Avantcambra, la Cavitat Inferior i Sala 1 i, alhora, la seva relació, perme-ó, perme-, perme-
ten apuntar l’existència de rituals previs a un possible dipòsit dels cossos a 
la Sala 1. En el marc d’aquestes activitats, la cremació i l’ocultació de béns 
d’alt valor, entès en termes de treball social, haurien jugat un paper central 
en la celebració d’un ritual ctònic, oferent, de caràcter inaugural de l’espai.

 Com ja hem vist, a l’Avantcambra i a la Cavitat Inferior trobem restes 
de petits i grans recipients fortament termoalterats associats a cereal i 
lleguminoses carbonitzades. El procés de remuntatge dels fragments 
ceràmics ha permès reconstituir part dels seus perfils, indicant que abans 
de la clausura de la Cavitat Inferior havien estat objecte de cremació. La 
identificació de pinyols d’ullastre i llavors de llentiscle carbonitzats trobats 
entre les granes (Berrocal 2017), juntament amb la identificació d’aquestes 
espècies entre els carbons (Picornell 2018) podria estar indicant el seu 
ús com a combustible. Les propietats aromàtiques del llentiscle, a més, 
podien haver tingut significació ritual. D’altra banda, la forta alteració de 
les granes indica una combustió molt ràpida i a temperatures molt altes 
(Barberà 2017), fent-se necessària l’aportació intencional de combustible.
 
 Part de les granes i dels fragments ceràmics rodaren fins al fons de la 
Sala 1 després de la seva combustió. Una altra part fou empesa a l’interior 
de la Cavitat Inferior, on també s’hi dipositaren els petits botons de perfo-é s’hi dipositaren els petits botons de perfo-s’hi dipositaren els petits botons de perfo-
ració en «V» (collar?, cosits a alguna peça de roba?), objectes de bronze, 
dos punxons d’os i restes faunístiques. Posteriorment es paredà el seu accés 
i s’hi construí l’empedrat que l’ocultava, quedant al passadís lateral alguns 
testimonis d’aquesta activitat.

 Pel que fa a les restes de fauna recuperades al jaciment, es constata un 
volum considerablement alt d’ossos d’animals corresponents a la tríada 
domèstica: ovicaprins, suids i bovins (Valenzuela-Suau et al. 2017) que 
són, en essència, la cabana ramadera típica a les Balears durant el naviforme 
(Montero 1999, Ramis 2006, Ramis i Anglada 2012, Valenzuela-Suau i 
Valenzuela-Lamas 2013). 

 El tret singular respecte al conegut fins ara, és que presenten unes 
proporcions diferents de la típica cabana domèstica de l’època (fig. 9) 
(Valenzuela 2020, Palomar i Valenzuela 2020), amb una clara preponderància 
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del porc respecte als bovins, essent aquest un fet força inusual. Tenint en 
compte que ens trobem en un espai supra-domèstic, resulta lògic preguntar-
se si aquesta predominança dels porcs a la cova seria un tret característic 
dels contextos rituals o si, en canvi, es deuria a una cabana pròpia de la 
zona del Pla de Mallorca, diferenciada de la coneguda a les zones més 
properes a la costa que és on s’ubicarien majoritàriament els poblats fins 
ara estudiats. 

Figura 9. Percentatges de representació de la tríada domèstica (ovicaprins, bovins i 
suids) durant el naviforme a Mallorca i Menorca: CG= Els Closos de Can Gaià (Fela-
nitx, Mallorca) (Valenzuela-Suau i Valenzuela-Lamas 2013); IP mig i IP final= S’Illot 
des Porros durant el Bronze mig i final (Valenzuela-Suau 2020); Canyamel (Capde-
pera) (Ramis 2011); Es Figueral de Son Real (Santa Margalida, Mallorca) i Cova des 
Moro (Manacor, Mallorca) (Ramis 2006); CCB= Cova del Camp del Bisbe (Sencelles, 
Mallorca) (Palomar i Valenzuela-Suau 2020); Càrritx II (Menorca) (Montero 1999); 
CBL=Cala Blanca (Ciutadella, Menorca) (Ramis i Anglada 2012).
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 En aquest sentit, les marques antròpiques evidencien que a la cova s’hi 
va dur a terme tot el procés de la carnisseria d’aquests animals (Valenzue-
la 2020). Destaca la concentració de mandíbules i maxil·lars de diferents 
individus que haurien estat esquarterats a l’Avantcambra (fig. 5), així com 
cranis també esquarterats (figura 10) (Valenzuela 2020). Així doncs, les 
marques evidencien l’esquarterament dels animals, la seva evisceració, 
desarticulació i descarnament, pel que podem afirmar que s’estarien 
consumint a mode alimentari i/o oferint (Valenzuela 2020). 

 Tot i que no podem determinar si aquestes restes haurien format part 
d’una ofrena, d’un àpat o de l’ofrena de les restes d’un àpat (Valenzuela et 
al. 2016,  Valenzuela et al. 2017), la seva cremació i ocultació en un espai 
supradomèstic, juntament amb la resta d’artefactes i grans quantitats de 
cereal, constaten la celebració de pràctiques rituals a la Cova del Camp del 
Bisbe durant el naviforme mig/final.

Figura 10. Exemple de marques de carnisseria registrades en les restes de fauna de la cova: 
a) húmer d’ovella amb talls de desarticulació; b) radi de porc amb talls possiblement per 
desarticular l’os; c) vèrtebra axis d’ovella o de cabra amb cops de destraleta per seccionar-la 
durant l’esquarterament de l’animal; d) vèrtebra de mamífer de mida mitjana amb cops de 
destraleta per especejar l’os. 
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Conclusions

 Amb un context parcialment alterat i sense paral·lels propers a la Cova 
del Camp del Bisbe, parlar de rituals no deixa de ser una tasca arriscada. 
Les dades aquí exposades, no obstant això, mostren un fet fins ara inèdit en 
el context Balear d’època naviforme com és la cremació d’aliments d’ori-d’aliments d’ori-
gen animal i vegetal amb els seus contenidors i la seva posterior deposi-contenidors i la seva posterior deposi-
ció, juntament amb altres objectes, dins una petita cavitat intencionalment 
ocultada davall del trespol de la sala que havia d’acollir, de moment de 
forma hipotètica, els cossos dels difunts. 

 Davant la manca de mostres òssies humanes que conservin col·lagen per 
poder obtenir dates de C14, la funció funerària en època naviforme mig/
final l’inferim a partir dels aixovars trobats, especialment dels conjunts 
de botons de perforació en V. La seva reutilització en època posttalaiòtica 
provocà amb seguretat la neteja de l’espai i la desaparició de bona part del 
dipòsit previ. Posteriors modificacions i usos de l’espai acabaren generant 
un palimpsest de materials que, pel cas de les restes humanes, només seria 
possible situar-les en el temps amb anàlisis de C14 de cada un dels ossos, 
cosa del tot inviable, o per la seva associació a materials arqueològics 
datants, relació aquesta que ja no existia per la desarticulació dels contextos 
al llarg del temps.

 No obstant això, creiem aportar suficients dades com per a sostenir que 
ens trobem davant una comunitat que, durant el darrer terç del II mil·lenni 
abans de la nostra era, amortitza béns d’alt valor social en un àmbit que no 
és el pròpiament domèstic, lluny, per tant, de l’esfera de la producció i el 
consum en termes crematístics. La presència d’aquests béns en un context 
supradomèstic només pot explicar-se, doncs, en un àmbit de reproducció 
ideològica i de cohesió del grup en un moment on les activitats de culte no 
tenen encara un espai propi i dissociat de l’espai de la mort. 

 L’alteració del dipòsit no ens permet establir si existiren rituals puntuals 
associats a la inhumació o rituals commemoratius i de culte als ancestres 
com seria esperable de comunitats que basen les seves relacions de 
producció en el parentiu. Sí que es constata, en canvi, la pràctica de rituals 
de caràcter ctònic que, de confirmar-se la posterior deposició de cossos 
humans, podríem considerar de caràcter inaugural de l’espai. Aquestes 
activitats tal vegada podrien explicar-se per la voluntat oferent de la 
comunitat envers la Mare Terra, origen i final de tota vida. L’únic referent 
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relativament proper de rituals subterranis basats en el principi femení i de 
fertilitat ens porta, uns tres-cents anys abans, a la cova menorquina des 
Càrritx (Lull et al. 1996), tot i que la seva dinàmica difereix en aspectes en 
els quals aquí no podem abundar.

 Independentment de la forma del ritual, no podem deixar de considerar 
l’amortització de béns d’alt valor que la seva celebració hauria comportat: 
es tractava d’un mecanisme per apartar de la circulació i d’eventuals 
dinàmiques d’acumulació i d’especulació part de la plus-producció, evitant 
així distàncies socials en el si de la comunitat?, serien rituals privatius 
d’algun sector social determinat o, al contrari, rituals compartits per tots 
els membres de la comunitat?

 Com sol passar en tot procés d’investigació, les preguntes que van sorgint 
són infinites i, de vegades, irresolubles. En el cas de la Cova del Camp del 
Bisbe, però, l’aparició de dues sales desconegudes en temps recents ens 
deixa la possibilitat de poder resoldre moltes de les qüestions que aquí hem 
plantejat.
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