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PRESENTACIONS

La festivitat de la Mare de Deú d’Agost evoca  la de-
voció a la figura de la Verge que fou en el segle XIV, 

prenent com a referència la Catedral, quan es convertí en 
un cerimonial religiós i decoratiu arreu de la mediterrània 
i que a Mallorca arrelà fins a dia d’avui.

Els muntatges representen una de les expressions artísti-
ques més hermoses que esperam any rere any amb il·lu-
sió, valorant la pervivència de la festa acompanyats de la 
tebior i la fresca del mes d’agost mallorquí. Una aturada 
després del dur calendari agrícola, celebrant la fecunditat 
de la terra, entre la recollida dels grans i cereals i la vere-
ma...veiem com la terra reposa, talment la Mare de Déu.

Està clar que la devoció ha estat el vertader motor que du-
rant segles ha mantingut la festa, però hem de tenir pre-
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sent tot el que significa en molts d’aspectes el concepte de 
FESTA en majúscules: patrimoni material i patrimoni im-
material, justament aquesta publicació reflecteix molt bé 
aquests conceptes tan presents a l’actualitat.

D’una banda tenim l’impecable estudi aportat per Jordi 
Llabrés i Sans que  de forma rigorosa i científica ens cap-
bussa de ple dins la festa i les seves diferents manifesta-
cions durant la història, a la vegada que ens apropa a les 
peculiaritats de la festa a Sencelles: història, espiritualitat, 
tradició i pervivència.

D’altra banda l’exhaustiu e imprescindible inventari apor-
tat per Miquel Angel Moncadas i Batle ens ajuda a com-
prendre la complexitat de les parts que conformen  el con-
junt històric i ens aporta unes dades tècniques claus per 
entendre i aprendre com les arts decoratives: materials, 
tècniques, han tingut un paper rellevant a l’art mallorquí, 
tantes vegades desconegut i fent entenedora alhora la for-
ça de l’escenografia .

Aquest conjunt de la Mare de Déu de Sencelles recull des 
de l’època medieval fins a principis de segle XIX, amb la 
flaire afrancesada de la influència de l’Adrià, l’evolució i 
l’adaptació a les modes i costums, justificant l’estudi i la 
seva publicació.

Sencelles i els seus estudiosos, a dia d’avui, coincideixen 
amb les premisses bàsiques del Departament de Patrimoni 
del Consell de Mallorca :protegir, conservar, difondre i ho 
celebram, agraint també els esforços de totes les persones 
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que fan que la festa sigui possible.

Amb la companyia de les murtes, les alfabegueres de flor  
morada, els bellveures i amb “molt de fum i molt de per-
fum” podem seguir celebrant la FESTA.

Kika Coll Borràs,
Directora Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca.
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Al llindar de la solemnitat de l’Assumpció de la Mare 
de Déu, la Mare de Déu d’Agost, una festa tan po-

pular i arrelada en el cor dels mallorquins, i particular-
ment dels sencellers i sencelleres, donam a conèixer una 
extraordinària recerca feta per dos coneixedors i amants 
de les tradicions, del patrimoni i de la cultura del nostre 
poble. Teniu en les vostres mans una monografia exhausti-
va que ens ajudarà a aprofundir més en el sentit de la festa 
que celebram entorn al Misteri de l’Assumpció de la Mare 
de Déu, que l’Església universal celebra el 15 d’agost, i a 
apreciar tot el patrimoni que la nostra església parroquial 
custodia d’aquesta festa, des de la bella imatge de la Mare 
de Déu adormida, el llit monumental de la Mare de Déu, 
així com alguns quadres representatius del misteri que ce-
lebram.
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Jordi Llabrés i Sans ens aporta un gran treball sobre les 
arrels de la devoció al Misteri marià de l’Assumpció, la 
història de la festa de la Mare de Déu d’Agost a Sencelles, 
i sobretot ens acosta a la tradició tan nostra de venerar el 
Llit de la Mare de Déu. Per altra part, en Miquel Àngel 
Moncadas i Batle ens presenta un detallat inventari i des-
cripció dels elements relatius a l’Assumpció de Maria que 
tenim a Sencelles.

Una vegada més com a rector de Sencelles, i a la vegada 
president del Patronat de la Fundació Mossèn Bartomeu 
Oliver i Amengual, fundació que patrocina i edita la mo-
nografia, no tenc més que paraules d’agraïment a la in-
gent i extraordinària labor de recerca i capacitat de posar 
a l’abast de tothom la nostra riquesa religiosa, cultural i 
patrimonial duita a terme per Jordi Llabrés durant tants 
d’anys, i per la resta d’investigadors que ell convida i ani-
ma a col·laborar en l’apassionant món de redescobrir les 
manifestacions de culte marià a Sencelles i el patrimoni 
que els nostres avantpassats i benefactors de la parròquia 
anaven adquirint per a la veneració i contemplació de tots 
els sencellers i sencelleres.

Molts d’anys a tots per les festes, a pesar que enguany no 
puguin ser tan lluïdes com els altres anys, però amb l’es-
perança que els propers anys tornaran reviure l’esplendor 
que sempre han tingut al nostre poble.

Josep Adrover i Vallbona,
Rector de Sencelles i president del Patronat de la 
Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual.
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“Com plach a nostro Senyor Deu que nostra Dona tres-
passàs d’aquest segle en l’altre, el dia de la mort, adons 
fo feta professó del cel tró en terra, en la qual fo nostro 

Senyor Jhesu Christ e foren tots los àngels e arcàngels e 
tots los sants de paradís, e ab cants de molt gran dousor e 
ab molts grans honraments pujaren nostra Dona en lo cel 

subirà, en la glòria de nostro Senyor Deu”.
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L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU, UN 
MISTERI CELEBRAT PELS SENCELLERS

Jordi Llabrés i Sans.

Introducció

Amb aquestes paraules, ungides de gran bellesa i antigor, 
el Beat Ramon Llull de qui recentment hem celebrat els set 
cents anys de la seva mort, assentava la doctrina que els 
mallorquins tothora hem professat el misteri de l’Assump-
ció de la Mare Déu. Hem de creure i pensar que el mateix 
Mestre Il·luminat aidà ferm a què aquesta creença arribés 
amb força a altres indrets, principalment aquells que ell vi-
sità i que es veuen acaronats per les ones del Mare Nostrum 
o Mar Mediterrani. La festa del traspàs de Santa Maria i la 
seva pujada en el regne del Cel, en cos i ànima, excel·leix 
durant bona part del mes d’agost a tota la cristiandat. Ens 
trobem davant la festa més antiga i més important de tot 
el calendari colend marià. 
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Aquets jorns, que ens apleguen, celebren l’enaltiment per 
part de Déu d’un dona senzilla, treballadora i veïna d’un 
poble. Des de fa més de dos mil anys, Maria de Natzaret 
personifica la fe humil i laboriosa de la comunitat que esti-
ma, sofreix i, perquè no dir-ho, creu en Jesús sense perdre 
mai l’esperança. Per tot això Déu, que l’elegí com a Mare, 
l’aplaudeix i, tot preservant-la de la corrupció del sepul-
cre, ara la glorifica fent-la partícip de les alegries eternes 
del Cel.

Aquesta creença va calar fort en la consciència col·lectiva 
i ben prest la gent se la feu seva tot enriquint-la i hono-
rant-la amb tota casta de les millors ofrenes i desplegant 
les rúbriques de la nostra litúrgia antiga. A l’illa de Mallor-
ca amb ímpetu vitenc i sòlid arrelament. No són poques 
les manifestacions populars, de culte o artístiques que 
ens parlen d’aquest misteri, esdevingut com una mena de 
dogma de fe, fins i tot molt abans de les infalibles sentènci-
es de l’Església Romana que proclamà Pius XII, l’any 1950. 
Una mostra fefaent, tal vegada la més visible i espectacu-
lar, són els llits monumentals que arreu de tot aquest bell 
regne d’enmig del mar s’han anat aixecant per honorar a 
la Mare de Déu en el seu Trànsit. La tradició arranca amb 
les cerimònies promogudes a la Seu de Mallorca pel Bisbe 
Berenguer Batle, en el segle XIV. Després la majoria de les 
parròquies de la Ciutat i de la Part Forana, tot imitant els 
exemples catedralicis adapten a les seves circumstàncies la 
pròpia consueta. Així arreu apareixen les imatges jacents 
de la Verge Maria i es desenvolupa, entorn d’aquestes, la 
gran festa popular.
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Maria en el centre de la vida cristiana

El culte que professem els membres de la comunitat cris-
tiana a la Verge Maria troba els orígens en els primers se-
gles de la naixent Església. De llavors ençà no ha deixat de 
multiplicar-se el nombre de llocs de tot el món on la Mare 
de Déu és invocada i venerada com a mare nostra. “Per 
a tots els seguidors de Jesús, la persona de Maria resulta 
entranyable i estimada per esser Ella la Mare del Senyor, i 
la mare que Ell deixà a tots els homes i dones de la història. 
El record de Maria es converteix en veneració, en devo-
ció, en culte, que, amb el pas dels temps va assentant-se 
en principis doctrinals i plasmant-se en formes pràctiques 
d’expressió cultual. El culte marià neix espontàniament de 
la fe i de l’amor filial dels cristians. No hi ha res forçat. 
I d’aquesta manera ha arribat a ser un element intrínsec 
del culte cristià”. Les paraules de la seva cosina Sta. Isa-
bel “Beneïda sou vos entre totes les dones” i les que Ella 
mateixa va proclamar: “Des d’ara totes les generacions em 
diran benaurada” són vigents després de vint segles d’his-
tòria.

La devoció mariana ha estat tostemps una de les caracte-
rístiques sobresortints de la religiositat del nostre poble. 
Davant aquesta gran veritat no ens pot estranyar, en ab-
solut, que per tot arreu trobem altars, esplèndids monu-
ments, esglésies parroquials i catedrals, santuaris i ermi-
tes, etc. consagrats a la Santíssima Verge de Natzaret, sota 
una multitud incomptable de títols i advocacions. Fins i 
tot són infinitat les poblacions, des de recòndites i petites 
aldees, fins a grans i populoses capitals, que han fet vot 
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públic de tenir-la com a excelsa i gloriosa protectora. Tots 
els dominis per on s’estén la nostra illa de Mallorca és una 
mostra perfecte d’aquesta realitat que florí aquí arran de la 
Conquesta catalana i cristiana del Rei en Jaume I d’Aragó. 
Recordem uns dels versos que escrigué per l’Himne de la 
Coronació de la Verge de Lluc l’eximi patriarca de les lle-
tres mallorquines, Mn. Miquel Costa i Llobera, “Maria té 
santuaris per tot aquest Regne bell...” Mallorca, per tant, 
pot esser classificada com un “immens altar marià” o si 
voleu un grandiós jardí on hi reneix el perfum més pur de 
la devoció a la Mare de Déu.

D’ençà de temps immemorials, Sencelles celebra anual-
ment el misteri de l’Assumpció de Maria o, el que és el 
mateix, la festa de la Mare de Déu d’Agost. El ritme del 
calendari laboral dels nostres avantpassats era marcat per 
les festes religioses i, en aquest sentit, les que honoraven 
la Verge Maria hi tenien un pes destacat. Els pagesos i la 
gent de fora vila inicien l’any agrícola per St. Miquel (29 
de setembre), tot i que ja portin uns dies preparant-s’hi. La 
festa de la Nativitat de Maria (8 de setembre) a casa nostra 
és coneguda amb el nom de la Mare de Déu de Setembre o la 
Mare de Déu dels Missatges ja que, tradicionalment, aquest 
era el dia assenyalat per llogar els nous missatges i renovar 
o no els que ja hi havia. Recordem que és l’hora de les sem-
bres i que la festa de la Mare de Déu de Setembre ens porta a 
celebrar les trobades o invencions de les marededéus dels 
nostres santuaris i ermites. Aquesta festa agrícola potser 
sigui el resultat de la cristianització d’un ancestral culte 
a la Gran Mare Terra, tothora vinculat amb la fecunditat 
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generosa.1 

Per altra banda, els nostres avantpassats, han celebrat la 
festa de l’Anunciació de la Verge Maria, de l’Encarnació 
del Fill de Déu o de la Mare de Déu de Març (25 de març), 
coincidint amb els primers esclafits de la Primavera, és el 
temps en què la natura, aparentment, esmorteïda es des-
vetlla dels freds de l’hivern. “En el calendari popular, avui 
correspon a l’equinocci de Primavera. Segons 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, entenent que separar és di-
vidir en dues parts iguals, com s’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, re-
queia el 25 de març”2, nou mesos exactes abans de Nadal. 

I ja en la plena de l’estiu, la diada de la Mare de Déu d’Agost 
esdevé una autèntica festa popular. Coincideix amb la fi-
nalització de les messes de segar i batre, i així es clou tot 
el cicle vital de l’art del conró. A molts d’indrets, i Sen-
celles no és una excepció, es bescanvia la seva naturalesa 
litúrgica per una autèntica oportunitat d’esbargir-se de les 
obligacions diàries i les preocupacions quotidianes. De fet, 
consta que els grans senyors volien dedicar als seus criats 
i súbdits, una jornada festiva i de repòs i del calendari de 
les grans festes cristianes se’n trià aquesta. “No només de pa 
viu l’home”, assegura el refranyer popular. 
1 Munar i Munar, Felip: “El calendari festiu i agrícola de l’any”, dins L’esplendor de la festa. Màgia 
i misteri de les festes antigues” (Catàleg d’exposició). Palma, 2008. Pàgs. 13-14.
2  Munar i Munar, Felip: “El calendari festiu i agrícola de l’any”, dins L’esplendor de la festa. Mà-
gia i misteri de les festes antigues” (Catàleg d’exposició). Palma, 2008. Pàg. 21.
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L’Assumpció de la Mare de Déu, detall del llenç de la Mare de Déu del Roser 
de l’església parroquial de Sencelles. S. XVIII

 
El misteri de l’Assumpció de Maria

El Nou Testament tot just inclou referències sobre la vida 
de la Verge a excepció d’aquells passatges que la situen al 
devora del seu Fill, i d’una manera especial en els relats de 
la Infància i Passió de Jesús o, també, en l’episodi de Pen-
tecosta on Maria ocupa una posició central. Malgrat això 
sigui així, la seva destinació de Mare del Redemptor va 
merèixer una gran consideració d’ençà dels primers temps 
del cristianisme i es va consolidar de manera definitiva 
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en els concilis ecumènics de Nicea (325) i Éfeso (431). La 
Mort o Dormició de la Mare de Déu està absenta, per tant, 
de fonament bíblic, però així i tot, va generar d’ençà dels 
primers temps una extensa literatura tant en l’àmbit dels 
apòcrifs com en les escriptures dels teòlegs oficials que fa-
rien una riquíssima aportació al desenvolupament de la 
iconografia assumpcionista. L’Església oriental ha cele-
brat des del segle IV aquesta festivitat com una de les més 
destacades del seu calendari litúrgic i en el món bizantí 
és on sorgiren les primeres formulacions artístiques, dei-
xant-nos a la humanitat reeixits exemples tant en el camp 
de la pintura mural, com en el del mosaic, com en les arts 
sumptuàries. Tot això no és estrany si tenim en compte 
que Orient sempre va posar el seu accent en la naturalesa 
humana de Maria i, per tant, en la seva mort física i la con-
seqüent separació del cos i de l’ànima.3   
 
L’Església d’Occident, a partir del segle VII i recollint la 
tradició de Jerusalem que celebrava el pas de Maria de la 
terra al cel en el mateix lloc on fou enterrada, una esglé-
sia construïda per Eudoxia a Getsemaní, adopta la festa 
de l’Assumpció de la Verge. Així el Papa Sixte I (687-701) 
disposa que a Roma es solemnitzin amb processó quatre 
festes marianes: Nativitat, Anunciació, Purificació i Dor-
mició. D’Itàlia s’estén per Europa (França, Anglaterra, Es-
panya...) adoptant el títol de Assumpció de Maria. El en 
segle IX la festa ja es celebrada amb solemnitat similar a la 
de Nadal, Pasqua i Pentecosta.4 La iconografia plàstica as-
3 Criado Mainar, Jesús, Culto e imágenes de la Virgen de la Cama en el Aragón Occidental. El 
Tránsito de María y la devoción asuncionista en la comunidad de Calatayud. Centro de Estudios 
Bilibilitanos, Institución “Fernando el Católico”. Calatayud, 2015. Pág. 13.
4 García Paz, Adelino Mª, María Llena de Gracia. María en la liturgia. Madrid, 1998. Pàgs. 131-
132. 
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sumpcionista és incorporada al culte occidental en el segle 
XII i la seva representació es generalitza en els transcurs 
de la següents centúria gràcies a la reiterada aparició en 
els complexes programes escultòrics de les portalades de 
les catedrals franceses. Un dels exemples més primerencs 
i interessants l’hem vist a la portalada occidental de No-
tre-Dame de Senlis, de 1170, aprox., o més acostat a casa 
nostra en la portalada de la Col·legiata de Santa Maria la 
Major de Toro (s. XIII). Per a la seva difusió fora de l’àm-
bit de les catedrals i de les grans fundacions monàstiques, 
resultà determinant la incorporació d’aquest misteri a la 
Llegenda Dorada de Jacobo de la Vorágine. Llavors va esde-
venir el principal repertori hagiogràfic de l’Edat Mitjana i, 
com a tal, font d’inspiració no tan sols de predicadors si no 
també per artistes.5 

La festa de l’Assumpció està documentada a la cristian-
dat almenys des del segle V i al llarg de la història ha re-
but diversos noms, com el de la Dormició, la Glorificació, 
l’Assumpció... Els primers apunts foren presos del que 
anomenem Evangelis apòcrifs i segons els investigadors 
troba els orígens en una església construïda a Getsemaní, 
en el lloc on es creu que fou sepultada Maria. En el segle 
VI l’Emperador Maurici (582-602) volgué que fos estesa a 
l’Església Oriental la qual acabà considerant aquest dia de 
la Koimesis (Dormició) com la Pasqua de l’estiu. L’Occiden-
tal celebra la festa almenys des del segle següent; el Papa
 Sixte I (687-701) disposà que a Roma s’hi celebressin amb 

5  Criado Mainar, Jesús, Culto e imágenes de la Virgen de la Cama en el Aragón Occidental. El 
Tránsito de María y la devoción asuncionista en la comunidad de Calatayud. Centro de Estudios 
Bilibilitanos, Institución “Fernando el Católico”. Calatayud, 2015. Pág. 15.
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processó quatre de les festes de Maria: Nativitat, Anunci-
ació, Purificació i Dormició. Des de Itàlia es va estendre 
a Anglaterra, França, Espanya i altres nacions. Al misteri 
de l’Assumpció no han mancat mai decidits apòstols de-
fensors, tals com els teòlegs St. Albert Magne, St. Tomàs 
d’Aquino o St. Bonaventura. 

La història cristiana de Mallorca ve associada a aquest 
Misteri. Des de els dies remots de la Conquesta catalana i 
cristiana (1229), el Rei en Jaume I atribuí a Sancta Maria el 
coronament d’aquella complexa empresa. I al misteri de la 
seva Assumpció al Cel volgué que dediquessin l’obra de la 
nova catedral mallorquina, baluard i divisa de la fe verta-
dera aquí restaurada. Grandiós exvot que s’aixecava des-
afiant l’altura i la bellesa, temple major i joiell de la nostra 
raça que es reflecteix dins el “Mare Nostrum”. Ella, la Mare 
de Déu Assumpta, de llavors ençà serà considerada i ve-
nerada sempre com a “cap de la Seu i de tota la diòcesis”. 
S’hi escauen bé els versos que l’any 1398 Anselm Turmeda 
adreçà a Sta. Maria:
 
 De bon cor e honradament
 ells tostemps vos han amada;
 la Seu noble, excel·lent,
 per vós l’han edificada.

O aquests altres plens d’unció que cantem a Sencelles amb 
els goigs en lloança de la Mare de Déu Assumpta al cel, de 
mossèn Joan Roig i Montserrat, que resumeixen aquella 
gesta gloriosa:
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 El rei Jaume us portava
 a Mallorca en temps antic,
 i entre salts de la mar blava
 la nostra Illa us donà abric.
 La Seu nova, encisadora,
 du el nom vostre gloriós.
 De Sencelles bella Aurora,
 Font divina de favors.

El nostre gran i benaventurat Mestre Ramon Llull, el més 
important i universal personatge de la primera generació 
de mallorquins, va constatar la fidel creença de la novella 
Església en tractar i defensar que en “los Cels ha dues co-
rones qui son majors e pus nobles que totes les altres… la 
una es de nostro Senyor Jhesu Christ e l’altra es de nostra 
Dona Sancta Maria…”6 

Un segle després, el bisbe de Mallorca Berenguer Batle 
(1333-1349), va ordenar la celebració litúrgica de la festa 
de la Mare de Déu d’Agost i de la seva octava. El seu, va 
ser un pontificat molt fecund i que es va caracteritzar per 
un ferm propòsit de depurar la devoció d’un poble moltes 
vegades més piadós que creient, en una època en què la 
ignorància religiosa era una xacra per a la societat. Gràcies 
a la seva tenacitat i zel, la litúrgia, la paralitúrgia, els sagra-
ments, les devocions, etc, van ser sotmesos a un profund 
estudi i revisió. A ell se li deu per exemple la introducció 

6  “Llibre de Doctrina Pueril del B. Mestre Ramón Llull”. Text original amb proemis, il·lustracions 
i notes den M. Obrador. Barcelona, 1907. Citat per Munar, Oliver, P. Gaspar, M.SS.CC., Devoción 
de Mallorca a la Asunción. Palma de Mallorca, 1950. Pàgs. 14 i 15. 
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de la gran festa eucarística per excel·lència, la del Corpus 
Christi, i també va ordenar les funcions litúrgiques entorn 
del 15 d’agost. Va distingir aquesta diada amb categoria de 
precepte i la litúrgia catedralícia dedicava a la solemnitat, 
rúbriques i pompes iguals que els dies de Nadal, Dijous 
Sant, Pasqua Florida, Pasqua Granada i Tots els Sants, en 
què el bisbe celebrava de pontifical, acompanyat de dotze 
preveres. 

Detall de la Mare de Déu Morta de la Catedral 
de Mallorca.
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Alhora, el mateix prelat va promoure’n la celebració a la 
resta d’esglésies parroquials i conventuals de Mallorca i 
els nostres reis privatius també dedicaren culte particular 
i esplendorós a la Reial Capella de l’Almudaina segons es 
demostra a les Lleis Palatines manades per Jaume III: “Cre-
iem necessari disposar que en la festa de la Nativitat del 
Senyor, de S. Joan Evangelista, de S. Silvestre, de la Cir-
cumcisió, de l’Epifania, de la Purificació de la Benaven-
turada V. Maria, del dia de Rams, del Divendres Sant, de 
Pasqua, de l’Ascensió, de Pentecosta, del Cos de Crist, de 
S. Pere i S. Pau, de Santa Aina (si Nos es troba a Mallorca), 
de l’Assumpció de la Benaventurada Maria, de S. Lluis Rei 
de França, de la Nativitat de la Benaventurada V. Maria, de 
la Sta. Creu de Setembre, de S. Miquel, de Tots els Sants, de 
la Ssma. Trinitat, de Sta. Isabel, i en totes les dominiques 
d’advent i quaresma hi hagi sermó a la nostra capella, o a 
presència nostra...” Així mateix es disposava que en vuit 
d’aquestes festes, comptant la de l’Assumpció, hi hagués 
solemne processó en capes per dins el recinte del palau. 

Dins el segle XIV es multiplicaren les manifestacions artís-
tiques creades envoltant de la Mort o Dormició de Maria, 
de la seva pujada al Cel amb cos i ànima, i de la Coronació 
per part del Pare. Una clau de volta de la mateixa cape-
lla reial de l’Almudaina recrea bellament aquesta darrera 
escena i probablement sigui, juntament amb la taula atri-
buïda a Joan Daurer del Museu d’Art Sacre de Mallorca7 
i tot el conjunt iconogràfic creat entorn de la devoció als 
set Goigs de la Mare de Déu, els més antics testimonis que 

7 Veg. Fiol Pons, Guillem, “L’art Gòtic. Fitxes”, dins Guia del Museu Diocesà de Mallorca. Palma, 
2008. Pàg. 55.
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a hores d’ara conservem els mallorquins entorn al misteri 
de l’Assumpció. D’aquesta taula del MASM en desconei-
xem la procedència, però si està demostrat que la devoció 
s’estengué ràpidament per tota l’illa de Mallorca, com per 
exemple ho demostren les viles de Santa Margalida, que li 
dedicà capella i retaule entorn de 1315, o Selva que la tenia 
l’any 1365. Dins aquest context d’expansió de la devoció 
assumpcionista és quan compareix la primera notícia prò-
pia de Sencelles. A finals del segle XIV la festa de Santa 
Maria d’Agost en el nostre poble ja estava prou consolida-
da. A més dels actes de culte religiós s’hi havien unit els 
de caire popular amb corregudes d’ànecs i la música dels 
joglars. Els primers protectors de la festa que coneixem 
eren els antics Jurats de la Vila i la noble família de Santa-
cília. Tant uns com els altres es feien càrrec de les despeses 
que derivaven d’aquella celebració i, concretament, sabem 
que l’any 1395 el cavaller Bernat de Santacília reclamava 
que durant els darrers anys ell havia hagut de bestreure la 
quantitat que  orresponia a l’altra part fora haver-la pogut 
recuperar.8 
   

8 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 111
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La música dels joglars, un bon punt de partida

Ja hem vist que els diners que Bernat de Santacília recla-
mava als Jurats de la Vila eren en concepte del que ell ha-
via hagut d’assumir per fer front a les despeses de la músi-
ca dels joglars que sonaren els darrers anys. També sabem 
que l’any 1426 durant la festa es celebraven corregudes 
d’ànecs organitzades per entretenir la gent.9 Molta força 
tenien aquest tipus de competicions amb ànecs, ànneres, 
oques, polls i tota classe d’animals de ploma. Aquestes 
carreres es solien fer al lloc anomenat “Es Cos”, a la part 
baixa de la Vila mirant a Tramuntana. La paraula cos, ve 
d’arrel llatina i significa el camp de les corregudes. El que 
avui diem “correr les joies”, antany era a Mallorca “cor-
rer la oca”. Les notes més antigues sobre aquest punt, que 
s’han trobades, vénen del lloc d’Alcúdia, on l’any 1382 es 
compraren “dos pols per correr la oca” i al final del dia de 
St. Jaume, Patró d’aquella Fidelíssima Ciutat, es van córrer 
“un parel de oches e un de anades” (anecs, o ànneres); a 
Pollença, “El Cos” és el Camp de l’Oca. Per tot arreu hi 
havia carreres per fadrins i casats i en alguns pobles també 
per cavallers ben endreçats i muntats a cavall.10 L’amplís-
sim Cos de Sencelles, documentat ja en l’Edat Mitjana era 
un lloc a disposició de la col·lectivitat, durant els segles ha 
remès als sencellers a l’alegria quecomportava la finalit-
zació de les messes d’estiu i, encara avui, s’obri a l’esbarjo 
popular en motiu de les nostres festes.

9 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 111
10 Llompart, Gabriel, C.R., Religiosidad Popular. Palma de Mallorca, 1982. Pàgs. 263 i 264. 
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“Es Cos” de Sencelles, documentat ja a l’Edat Mitjana. 

“Durant l’edat mitjana hi hagué una certa casta de gent 
que es guanyava la menjua cantant, ballant i tocant un ins-
trument: els joglars. Aquella gent, intermediària entre el 
poble i els poetes, rodamons que duien per tot arreu les 
seves cançons apreses de trobadors o escoltades en anar 
d’una part a l’altra, gent en contacte directe amb els més 
humils, exercia les seves habilitats a les places públiques 
de pobles, on es feien les fires i els mercats i on es reunien 
tots els veïns. Transhumants estafadors i a la vegada mú-
sics, comediants, titellaires, cantadors, glosadors, bufons, 
vividors en llibertat de vagància, ells eren els noticiaris 
d’aquell temps, diaris vivents que duien les notícies, ro-
manços, cançons, poemes, contes, acudits, llegendes, can-
çons èpiques o històries de gesta i anècdotes de cap a cap 
del món, be per compte propi i com a joglars errants, o bé 
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al servei d’una cort. Amb tot i això podem ben bé assegu-
rar, amb paraules de Menéndez Pidal, que els joglars no 
eren captaires, ni tan sols homes pobres en tots els casos, 
llevat dels cecs i altres de més baixa estofa. Al contrari, 
n’hi va haver de bona posició social, ja que la definició 
també comprenia poetes, músics de les esglésies i palaus, 
compositors de danses, animadors de jocs cortesans i de 
tota casta de diversions i alegries, organistes, tamboriners, 
trompeters i altres sonadors d’instruments. En poques pa-
raules, tots aquells homes que causaven alegria”.11 De jo-
glars, durant l’edat mitjana n’hi hagué a Sencelles. Per les 
notícies que tenim creiem que la seva presència i la seva 
actuació s’emmarcaria dins un marc més cerimonial que 
no pas aquell, de disbauxa o fins i  tot de to burlesc, que 
els autors també han referit en començar. Per qualificar-los 
amb paraules d’avui, creiem que eren una espècie de mi-
nistrils formats en una colla i que participaven de les festes 
solemnes de la Vila i que fins i tot eren requerits a Ciutat o 
altres indrets per aidar a la magnificència de certes diades. 
Joan Colom i Ramis ens aclareix que els joglars son els ac-
tuals xeremiers en la seva versió medieval.12

Les notícies més antigues que a hores d’ara coneixem són 
del segle XIV. En aquells moments els nostres joglars ja 
eren mereixedors de prestigi públic i eren enviats a dema-
nar perquè participessin de la Festa de l’Estendard, comme-
morativa de l’aniversari de la conquesta del Regne de Ma-
llorca per part de Jaume I. L’any 1338 el governador manà 
11 Rotger, Joan, Alonso, Joan Ignasi, De Joglars e Ministrils. Mallorca, 2007. Pàg. 45.
12 Colom Ramis, Joan, “Xeremiers i Xeremies a Sencelles, la música més popular i arrelada”, dins 
Sa Sella, monogràpic dedicat a la Cultura Popular. Maig, 2014. Pàg. 12.
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al batle de Sencelles que enviés a Ciutat tots els ballesters, 
remers del batliu i joglars.13 L’any 1359 arribà una nova 
sol·licitud; anava adreçada als batles de Robines (Binissa-
lem), Alaró, Inca, Sineu i Sencelles. Aquests eren obligats a 
enviar als joglars per vestir la festa, genuïnament mallor-
quina, del dissabte de Cap d’Any: “Com los honrats ju-
rats de Mallorques hagen mester los juglars de les vostres 
parròquies per la festa de Sent Silvestre e Sancte Coloma, 
la qual serà diluns primer vinent... que trematats assí en 
Ciutat tots los juglars que sien en dites vostres parròquies 
en guisa que sien assí dicmenja primer vinent. E assò no 
mudets”.14 

Dia 22 de juny de 1405, el governador escriu als batles de 
les viles comunicant-los que els jurats de Ciutat i els sín-
dics de les viles han acordat solemnitzar la vinguda a Ma-
llorca del Rei de Sicília, primogènit del Rei d’Aragó i de 
cada lloc acudissin “certs bons hòmens ab cavalcadures 
bé ensellades e enfranades e arressades” a més dels joglars 
que hi puguin haver de qualsevol instrument. De Sence-
lles hi anaren 15 persones.15

Pel que fa a la participació de joglars en les festes antigues 
de Sencelles la documentació també és generosa. A més de 
la diada de Madona Sancta Maria Dagost, sabem que l’any 
1426 actuaven en la de Sant Pere i en 1448 els Jurats es 

13 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 153
14 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 153
15 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 153
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gastaren cinc lliures per la música d’aquella solemniatat. 
L’any 1477 el clavari de l’Universitat de Sencelles pagava 
dues lliures i dotze sous pel salari i provisió dels joglars 
que havien sonat durant la festa del Príncep dels Apòstols 
i també per un poll.16 

Una altra festa en la qual es feien presents era en la de 
Pasqua de Resurrecció. Els joves i macips de Sencelles te-
nien una confraria pròpia. L’any 1415 mantenien una llu-
minària o ciri encès a l’església i no s’avenien per triar els 
obrers, “havien discòrdia e disenció e venien en partit de 
bregues e bandudats, de ques posquera seguir molts mals 
e divisions entre los habitadors de dita parroquia”, la qual 
cosa el Consell determinà que el batle i jurats “meten los 
obers del ciri dels dits jovens, so es, lo dimars de Pascha, 
hun de cada part de la parròquia”. Com dits joves “fessen 
solarses e balsa ab juglàs” moltes vegades a l’any, “ e quaix 
los huns per honta dels altres e dassó se pogueran seguir 
bregues e bandes e perill de morts”, el Consell determinà 
“que no loguen ne balena ab juglàs en la dita parròquia 
sinó lo diluns de Pascho”.17

Les xeremies i els xeremiers és un dels aspectes o valors 
de les nostres festes populars de Sencelles que han estat 
capaços de viure i superar als i baixos enfilant els segles, 
un darrere l’altre. En paraules de Joan Florit i Salas “són 
un element que sempre ha estat present, tan arrelat i nor-
malitzat que ningú es plantejava el perquè del seu paper 

16 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 111
17 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 143
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o existència , simplement eren i són part indispensable de 
les nostres celebracions”.18 

Una festa entorn del llit de la Mare 
de Déu Morta

Els primers llits o tàlems de la Mare de Déu que van poder 
contemplar els mallorquins són els que apareixen dins els 
cicles iconogràfics creats entorn de la devoció mariana per 
excel·lència durant l’Edat Mitjana: els Set Goigs de la Mare 
de Déu (l’Anunciació, el Naixement de Jesús, l’Adoració 
dels Reis, la Resurrecció, l’Ascensió de Crist al Cel, la vin-
guda de l’Esperit Sant o Pentecosta i la gloriosa Assump-
ció de Maria). Aquesta tingué una acceptació considerable 
en els segles XIII i XIV. Així era habitual que els nostres 
avantpassats resessin diàriament la corona o els goigs de 
la Mare de Déu, en una època en què encara no es coneixia 
cap vestigi del rosari dominicà. Així mateix santificaven 
les seves pujades als santuaris marians tot contemplant 
i pregant davant els monuments que s’aixecaven al llarg 
dels camins d’ascensió i de descensió, molt semblants a les 
creus de terme però que eren coronats amb medallons es-
culpits amb cada una de les set alegries de la Verge Maria. 
De l’època són els que hom trobaria en els camins de Lluc, 
de Gràcia, a Llucmajor, o els de Montissiòn de Porreres.19

  
En la mateixa línia sorgiren representacions dels Septem 

18 Colom Ramis, Joan, “Xeremiers i Xeremies a Sencelles, la música més popular i arrelada”, dins 
Sa Sella, monogràpic dedicat a la Cultura Popular. Maig, 2014. Pàg. 13.
19 Llompart, Gabriel, C.R., “Los cruceros marianos mallorquines de la Baja Edad Media”, dins 
Entre la Historia del Arte y el Folklore. Palma, 1984. Pàgs. 179-196.
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Gaudia Beata Marie Virginis en els retaules gòtics, tant el 
que presidia la Seu com en altres localitzats en diverses 
parròquies. Així, el moble principal del presbiteri catedra-
lici, traslladat per A. Gaudí damunt el Portal del Mirador, 
mostra el tàlem de la Mare de Déu en el requadre central 
de la predel·la, tenint a banda i banda les altres sis escenes 
dels goigs. A Sencelles aquesta devoció hi tingué bona aco-
llida per quant a l’església parroquial hi havia un bací que 
tenia cura de mantenir-ne el seu culte. Per altra part en els 
testaments era habitual deixar encomanada l’obligació de 
celebrar misses post mortem, és a dir a mode de sufragi i les 
que més es repeteixen eren les de les Ànimes del Purgatori 
o gregorianes, les 33 misses de Sant Amador o les dels 
set Goigs. Un cas ben eloqüent és el de Caterina, esposa 
de Felip Raió de Leiar qui en el seu testament assignà 10 
lliures en obra pia, deixà encomanades per la seva ànima 
les misses de Sant Amador i les dels Goigs, a celebrar-
se durant 33 anys seguits, cada any entorn de la festa de 
Santa Caterina d’Alexandria.20 Tot i que no ens consti per 
cap document, no hem de descartar alguna representació 
iconogràfica dels set goigs de Santa Maria a la nostra es-
glésia parroquial, així com ben aviat n’hi hagué dels quin-
ze misteris del Rosari,21 o així com tenien a l’església de 
Costitx, sufragània de la de Sencelles, formant part de l’ai-
xovar que ornava l’altar major: “dos cortines de filempue 
ja ensades per cobrir lo retaule de Nostre Senyora”, “Item 
dos cortines qui stan posades en la paret pintades de pin-
zell ab lo juy (Judici Final) y diverses figures”, “item altre 

20 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 149
21 Veg. Llabrés Sans, La Mare de Déu del Roser. Un retaule del segle XVI per la Parròquia de 
Sencelles. Sencelles, 2014.
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cortina de tela pintade de pinzell ab los set dolós”, “item 
altre cortina de tela pintade ab los set goix”.22 

El primer cop que trobem pintat el misteri de l’Assumpció 
és en data relativament tardana si ho comparem amb les 
primeres notícies de la festa que ja hem esmentat. L’any 
1508 els Jurats de la Vila entreguen al rector de la parròquia, 
que aleshores ho era Antoni Moragues23 un pal·li de vellut 
vermell que en el centre mostrava l’Assumpció de Nostra 
Dona. Dins la segona meitat del mateix segle XVI és quan 
els sencellers ja van poder contemplar la figura de la Mare 
de Déu Morta i la trobem documentada per primera vega-
da. Entre 1572 i 1574 els pintors Mateu López sènior i Ma-
teu López junior enllestien el sarcòfag per guardar-la, tot 
ornat amb els apòstols que apareixen en aptitud d’esguard 
i veneració. L’urna està formada per una taula de fons on 
s’hi veuen 9 de les figures de mig cos, dues laterals amb St. 
Pere i St. Joan, respectivament, i una de superior, a mode 
de cel ras, on de manera quasi desapercebuda hi ha pintat 
un bellíssim firmament amb els estels, el sol i la lluna. Les 
figures dels 11 apòstols representats en aquesta obra són 
executades amb molta cura, principalment les seves cares 
amb les cabelleres i les barbes, tots estan en postura de 
voler contemplar la imatge adormida de la Mare de Déu. 
Els colors són vius, intensos i contrastants. Les mirades 
força expressives. En canvi els vestits són tractats amb 
poca gràcia, llevat de la capa pluvial que porta St. Pere.

22 Pérez Martínez, Lorenzo, Las Visitas Pastorales de don Diego de Arnedo a la Diócesis de Ma-
llorca (1562-1572). Palma de Mallorca, 1963-1964. Vol. III. Pàg. 441
23 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 136
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Sarcòfag o sepulcre de la Mare de Déu d’Agost, a la capella 
de Sant Joan de l’església parroquial de Sencelles.

Els autors de la pintura, sens dubte s’han inspirat en els 
cerimonials i consueta catedralicis abans esmentats, com-
pletíssims en detalls i rúbriques, els quals contemplen que 
es celebri una processó claustral, és a dir per l’àmbit de la 
mateixa catedral, i una altra pels carrers principals de la 
Ciutat medieval. S’observa la presència d’11 capellans que 
acompanyaran la imatge jacent com si fossin els 11 apòs-
tols que presenciaren la mort de Maria. D’aquests, nou ani-
rien vestits de dalmàtica, un amb capa pluvial i solpasser 
representant a St. Pere i l’altre, St. Joan, aniria amb casulla 
i una palma. Sant Joan fou el deixeble estimat de Jesús a 
qui deixà encomanada la companyia de la seva Mare i la 
tradició el constituí, el capellà de la Mare de Déu.24

24  En aquest sentit podem recordar els quadres mallorquins que representen a la Mare de Déu 
combregant el Cos Eucarístic de mans de Sant Joan. A tall d’exemple: els llenços del segle XVII 
dels monestirs de Santa Magdalena i Santa Clara, o les portes de tabernacle del monestir de la 
Concepció o la del MASM.
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Fitxeu-vos que parlem d’un nombre concret d’apòstols, 
onze enlloc dels dotze que hom hauria de pensar. La tradi-
ció diu que St. Tomàs, el qual es trobava evangelitzant l’Ín-
dia no fou a temps a presenciar l’Assumpció de la Mare de 
Déu. Fos allà on fos, en adonar-se’n que Maria era pujada 
al Cel acompanyada d’un esbart d’àngels, li va demanar 
alguna recordança i ella li feu entrega de la corretja que li 
cenyia la cintura. Corretja per cert ben visible a les imatges 
jacents més antigues de Mallorca. 

En altres ocasions ja hem defensat que aquest sepulcre ori-
ginalment estava tancat per quatre portallons que s’obrien 
per la festa de l’Assumpció i la seva vuitada, per tal d’ex-
posar la imatge jacent a la veneració dels devots.25 Conei-
xem altres exemples de sarcòfags de la Mare de Déu Mor-
ta tancats. Per exemple, el que trobem a la predel·la del 
retaule de la Mare de Déu de Loreto, de la Parròquia de 
Puigpunyent, obra de Gaspar Oms, patriarca d’una altra 
saga d’artistes de l’època. Jaume Llabrés Mulet ens ofereix 
una acurada descripció del retaule puigpunyentí i nosal-
tres en copiem una part: “La predel·la està rematada per 
una inscripció dedicada a l’Assumpció de Maria i les qua-
tre escenes que conté fan referència a la vida de la Mare 
de Déu: el seu Naixement (una alcova amb Santa Anna), 
l’Anunciació, la Visitació i la Coronació (amb la Santíssima 
Trinitat). Aquestes taules pintades feien de portes d’un re-
ceptable inserit en el retaule destinat a guardar la imatge 
de la mare de déu morta...”26

25 Llabrés Sans, Jordi, La Mare de Déu del Roser. Un retaule del segle XVI per la Parròquia de 
Sencelles. Sencelles, 2014. Pàgs. 22 i 23.
26 Llabrés Mulet, Jaume, “Iconografia de santa Elisabet d’Hongria a l’àmbit artístic mallorquí 
(segles XVI al XVII)”, dins El franciscanisme a Mallorca. Art, festes i devocions. Palma, 2008. 
Pàg. 28.
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Retaule de la Mare de Déu 
de Loreto de l’església par-
roquial de Puigpunyent. A 
la predel·la hi podem obser-
var el sepulcre de la Mare de 
Déu tancat amb portallons.

Podem quasi assegurar que la taula de la Mare de Déu 
Coronada per la Trinitat que també forma part de la nos-
tra col·lecció d’obres dels López i que s’atribueix al fill, és 
un dels quatre portalons que tancaven l’urna de Sencelles. 
L’alçada d’ambdues obres coincideix exactament, 0’92cm. 
I si l’amplada que fa el quadre de la Coronació (0’62cm.) 
el multipliquem per quatre, o sigui per cada un dels por-
tallons que havia de tenir, ens dóna com a resultat la mida 
exacta de l’obertura del sarcòfag que és 2’48cm. Si la meva 
hipòtesi fos correcta, descartem ara aquí que aquesta peça 
sigui una “porta tabernacle, probablement del desapare-
gut retaule major de l’església parroquial de Sencelles”. A 
més, aquesta taula està pintada en el seu envers i en el 
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revers. A la part que quedaria interna hi ha les restes de 
policromia d’un àngel que porta una filactèria amb la lle-
genda “Porta Caeli”, clara al·lusió que ens trobem davant 
d’una obra destinada a promoure la devoció d’una imatge 
mariana i no a l’Eucaristia. Aquest àngel, junt amb altres 
tres dels portallons que degueren existir i dissortadament 
no han arribat als nostres dies, quedarien a la vista dels 
fidels quan s’obria l’urna de la Mare de Déu d’Agost.

El que no sabem és en exactitud com seria la primera imat-
ge de Sencelles. Per fer-nos una idea caldrà mirar les imat-
ges jacents contemporànies que encara es conserven a Ma-
llorca. Del segle XV són les de la Seu, la de Pollença, Santa 
Eulàlia i tal vegada la de Santa Creu. Del segle següent les 
de Sant Miquel, Sant Francesc, Alaró, Alcúdia, Campos, 
Felanitx, Inca, Manacor, Petra, Porreres, Sineu, etc. Les mi-
des del sepulcre ens indiquen que era de tamany natural 
i per la qualitat d’aquest moble continent hem d‘imaginar 
que la figura també, avui es consideraria una peça d’im-
portant valor artístic. 

El sarcòfag, primerament va fer part del retaule de San-
ta Àgueda i després fou traslladat a la capella de la Mare 
de Déu del Roser. En la primera disposició el trobà el bis-
be Joan Vich i Manrique: Altar i retaule de Sta. Àgata on 
hi ha la figura de l’Assumpció.27 Poc temps després fou 
traslladat a la del Roser, on hi havia el retaule obrat pels 
mateixos autors, datat l’any 1569 i que és el que ara presi-
deix la sagristia de l’església de Sencelles. Així ho trobà el 

27 Rosselló Vaquer, Ramon/ Vaquer Bennàsar, Onofre, Història de Sencelles i Costitx. 1229-1600. 
Mallorca, 1993. Pàg. 134.
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bisbe de Mallorca Baltasar de Borja durant la Visita Pasto-
ral que efectuà l’any 1607 a la nostra Parròquia i n’ordenà 
la restauració. Quan va fer la preceptiva visita a les cape-
lles: “visitá mirá y regonegué lo Altar, capella y Retaula de 
Ntra. Sra. del Roser y de assumptio, y havent trobat que 
las figuras dels Apostols que están pintadas dins la paste-
ra de Ntra. Sra. de Assumptio están molt gastades, ordená 
y maná que se refassen y se reparen dins dos messos”28 
baix una pena de tres lliures que pagarien els Jurats de la 
Vila si no hi posaven remei.

L’aixovar de la Mare de Déu Morta

Crec que no podem obviar una fita històrica i que veig re-
lacionada amb el tema que ens ocupa. Parlo del Concili 
Ecumènic de Trento, que no tan sols va transformar el de-
venir de l’Església i de la societat del segle XVI, sinó que 
també dels segles venidors. Aquest Concili, entre altres 
coses, va servir per donar suport extraordinàriament al 
culte a la Mare de Déu, com a resposta a les denotades crí-
tiques que la Reforma protestant havia fet entorn de la fi-
gura de Maria.  A partir d’aquí sorgeix tot un programa de 
sobrevaloració del culte marià. Noves advocacions, nous 
santuaris, noves pregàries i noves ordes i congregacions. 
Dins aquest context no és estrany, idò, que els mallorquins 
veiessin oportunitats per donar una nova empenta al culte  
de la Mare de Déu d’Agost i ho feren d’aquesta manera: 
aixecant els espectaculars monuments de la Dormició, que 
acostaven als cristians del seu temps a Maria, la mediado-
28 Arxiu Parroquial de Sencelles. Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parro-
ql. de Sensellas. Visita pastoral del bisbe Baltasar de Borja. Any 1607. 
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ra entre la gent del món i Déu, al qual ella com a Mare i 
com a Filla, va visitar amb la seva Assumpció al Cel. 

A partir de finals del XVI i principis del XVII és quan es 
concreten materialment les orientacions de Trento. A Ma-
llorca, ja sabem, que principalment de la mà del Bisbe Di-
ego de Arnedo, que es serví de les visites pastorals a totes 
les parròquies de l’illa. Crec que a partir d’aquí els llits de 
la Mare de Déu sofreixen una espècie de metamorfosi. Fins 
ara la figura de Maria és exposada durant la festa d’Agost 
dins els mateixos sarcòfags en què era guardada durant 
tot l’any. Llavors s’afegeix una baula a la història general 
d’aquesta festa a Mallorca. El canonge Joan Belloto manà 
fabricar un artístic llit (1671), que ara tots admiram al bell 
mig de les naus de la Seu i que es convertí en motiu i prece-
dent dels monuments a la Mare de Déu d’Agost. Així, les 
parròquies de Ciutat, els seus arravals i les seves esglésies 
conventuals, els pobles de certa entitat i fins i tot els lloga-
rets, des del segle XV fins a les primeries del passat, ana-
ren procurant un important i riquíssim conjunt que realça 
bé, el culte de la Dormició. La magnitud del tema és im-
portant, no ha passat desapercebut ni hi pot passar jamai. 
En aquest sentit aportaren llum, sabers, vida i esplendor 
en els muntatges dels monuments marians, els escultors 
i artistes que hi deixaren la seva empremta segons l’estil 
de cada època, les parròquies, els convents i les confraries 
que els van promoure, els benefactors més destacats i els 
pobles que en massa els patrocinaren... i com no, els allaus 
de fidels, confrares i devots que donaren sentit als cultes, 
que s’hi acostaven per venerar a Nostra Dona en el seu 
trànsit, fins i tot en alguns casos, com anem veient, hi dan-
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saven, cantaven goigs i altres peces que es coneixen del re-
pertori popular, ofrenaven tota casta de ramells ufanosos, 
bellveures i aromàtiques alfabegueres. Som ben conscients 
que entorn dels llits de la Mare de Déu sorgí, també, tot un 
patrimoni immaterial i tota una veneració que sens dub-
te han contribuït, ferm, a mantenir viva aquesta tradició. 
Sense por a equivocar-nos crec que en parlar dels llits de 
la Mare de Déu morta, també ho podem fer amb els mots 
de “llits de la Mare de Déu de la vida”.29 

A Sencelles, un poble amb tanta tradició assumpcionista 
i que venerava aquest misteri amb honors de patronatge, 
no hi podia mancar la seva particular imatge jacent de la 
Mare de Déu. Tot i que no tenia una capella pròpia, ja hem 
vist que la Mare de Déu d’Agost era custodiada dins el 
sepulcre que formava part del retaule del Roser. Durant 
la Visita Pastoral del mateix bisbe Baltasar de Borja se’n 
fa la següent descripció: “Item una figura de Ntra. Sra. de 
Assumptió en una tomba al peu del Retaula sobre lo Altar, 
de bulto gran”, col·locada “damunt un matalas de baix de 
dita figura” i de “dos coixins de vallut, y domas vermell y 
vert per dita Ntra. Sra.” Mentre la imatge estava guardada 
dins el dit sepulcre, era coberta amb “un vel de cotó da-
munt dita figura”. Apuntar, també, que al davant hi havia 
“dos canalobres de ferro ab ses bassinas” i es cremava l’oli 
ofrenat pels seus devots en “una llantia ab se bassina de 
lleutó”.30 En el mateix inventari podem recollir que ja en 
aquesta època la imatge es treia durant la festa de la Mare 

29 Llabrés Sans, Jordi, dins La festa de la Mare de Déu d’Agost. Fundació Amics del Patrimoni. 
Palma, 2016. Pàg. 90.
30 Arxiu Parroquial de Sencelles. Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parro-
ql. de Sensellas. Visita pastoral del bisbe Baltasar de Borja. Any 1607.
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de Déu i la vuitada, en un “llit de Notra. Sra. de Agost” el 
qual es col·locava a sota de “un dosser de tafeta groch y 
vermell per Nra. Sra. de Assumptio”. També es disposava 
d’un altre vel de cotó per cobrir-la durant el temps en què 
era exposada.

A Sencelles actualment 
encara es manté el cos-
tum d’orígen medieval de 
tapar la imatge de la Mare 
de Déu amb un vel.
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L’obreria i el desenvolupament 
de la festa d’agost

Es veu que cap a finals del segle XVII la Mare de Déu As-
sumpta ja gaudia de forta embranzida devocional a Sen-
celles. Dues actuacions força importants ens ho confirmen. 
En primer lloc la creació d’un benefici eclesiàstic, per part 
de Joan Baptista Fuster l’any 1668 i que s’instituí a l’altar de 
les Ànimes del Purgatori sota l’advocació de l’Assumpció. 
Per altra part, la posada en marxa o funcionament d’una 
obreria dedicada a promoure el culte i la devoció popular 
al mateix misteri marià. Hom es pot demanar que és una 
obreria i quines diferències hi pot haver amb una confra-
ria. Aquesta darrera es tracta d’un col·lectiu més o menys 
nombrós erigit canònicament sobre el patrocini d’un mis-
teri concret de Crist, d’una advocació de la Mare de Déu o 
del patrocini d’un sant. Els que hi prenien part, anomenats 
confrares contreien l’obligació d’aportar econòmicament al 
manteniment del culte al titular. Així es comprometien a 
unes aportacions, normalment anuals o mensuals, que a 
canvi els feia mereixedors de certes prebendes: l’assistèn-
cia corporativa als actes de culte i processons, la cera que 
repartia la pròpia confraria als seus membres, elegir i ésser 
elegit pel capítol o consell que regeix el funcionament de 
l’entitat, beneficiar-se d’una mena de caixa per a auxilis 
mutus, acompanyament de la resta de confrares amb ban-
dera als actes fúnebres per algun germà, celebració de mis-
ses en sufragi  pel mateix i, en alguns casos, enterrament 
en el vas comú de la confraria. Les obreries, per altra part, 
era una entitat que no incloïa allistaments de persones, 
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sinó que estava formada per uns responsables anomenats 
obrers o prohoms els quals, amb nomenament del rector de 
la parròquia i dels Jurats de la Vila, administraven la cape-
lla i el culte d’un titular concret. Les entrades econòmiques 
entraven, principalment, per les acaptes generals que els 
mateixos obrers feien per dins i Fora Vila, en els caixons 
que col·locaven al devora de la imatge que veneraven o 
per altres deixes particulars. Podem dir que l’ofici d’obrer 
equivalia al d’administrador. En el nostre cas de Sencelles, 
l’Assumpció tingué obreria i el primer llibre de comptes 
començà l’any 1692. La seva lectura ens permet treure va-
luosíssima informació que podrem dividir en dos blocs: 
l’aportació de noves peces i enriquiment de l’aixovar pro-
pi de la Mare de Déu d’Agost i les primeres descripcions 
que disposem de la festa que els nostres avantpassats l’hi 
dedicaven en el Barroc. 

L’any 1696 els obrers gastaren tres lliures i quatre sous en 
adobar una corona vella de la Mare de Déu i fer-ne una de 
nova. A l’inventari de la Visita Pastoral de Benet Panelles 
i Escardó veiem com l’any 1733 s’havien adquirit “dotze 
canes de cotó y seda de flors per fer un Doser”31 nou a 
l’Assumpció, el qual ja trobem realitzat l’any 1752: “Un 
dosel de algodón y seda de flores”.32 De l’any 1739 reco-
llim una altra nota interessant: “Mes se ha pegat per un 
vel blau per cobrir Ntra. Sra. y los flochs del guarniment 
quatre lliures”.33 
31 Arxiu Parroquial de Sencelles. Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parro-
ql. de Sensellas. Visita pastoral del bisbe Benet Panelles i Escardó. Any 1733.
32 Arxiu Parroquial de Sencelles. Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parro-
ql. de Sensellas. Visita pastoral del bisbe Llorenç Despuig i Cotoner. Any 1752.
33 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de comptes de l’Assumpta de l’església parroquial de Sen-
celles (1692-1766).
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L’obreria tenia com a principal funció promoure entre els 
sencellers i les sencelleres la devoció al misteri de l’As-
sumpció i l’organització de la festa popularment conegu-
da amb el nom de la Mare de Déu d’Agost. A més pels 
comptes que habitualment registraven es desprèn que 
també tenien cura de l’organització d’altres festes maria-
nes importants de l’any. Vegeu les despeses que aquestes 
suposaren entre 1704 i 1705. La primera que celebraven 
era la de la Mare de Déu del Candaler, just començat el 
mes de febrer: “Als 2 fabrer 1705 han gastat los obrers p. 
distributio de completas, offici y vespras dels capellans 
vint y sis sous. Mes dit die han gastat lo escola 6 sous”, 
per la de l’Anunciació o de la Mare de Déu de Març: “Als 
25 Marts die de la Annunciatio 1705 han gastat los obrers 
p. distributtio de completas offici y vespres 1ll. 3s.”, també 
la de la Mare de Déu de Setembre o dels Missatges: “Als 
8 7bre. die dela nativitat de Nª Srª han gastat los obrers p. 
distributtio de completas offci major y vespres. 1ll.10s.” i 
finalment la gran festa que dins la primera setmana de de-
sembre es dedica a la Puríssima Concepció: “Als 8 10bre. 
1704 die de la Conceptio han gastat dits obrers vint y Set 
sous p. completas offci major y vespres y encortinar el es-
colà”.34

Com a tota festa de naturalesa religiosa, els actes principals 
es centraven en les funcions religioses que es celebraven a 
l’església. Tot això implicava la feina prèvia de l’escolà per 
col·locar el llit de la Mare de Déu i endomassar: “Per lo 
scola p. apparellar el llit, encortinar y distributtio. 15s. 4 
34 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de comptes de l’Assumpta de l’església parroquial de Sen-
celles (1692-1766). 
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diners”(1704). Les celebracions començaven la nit anterior 
amb el cant solemne de Vespres, al final del capvespre, i 
el de Completes entrat el vespre. Tant les Vespres com les 
Completes són dues hores majors de la pregària oficial de 
l’Església a la qual estan obligats tots els clergues, els reli-
giosos i les religioses. Hem de tenir en compte que durant 
el segle XVIII habitualment residien a la nostra parròquia 
una quinzena de capellans que en hores puntuals de tota 
la jornada es reunien en el cor de l’església per pregar ple-
gats, tots ocupant l’antic cadirat i sota la presidència del 
rector. En aquests dies de festa major hi cabia la possibili-
tat que hi acudissin, encara, altres preveres convidats. Tot 
es feia cantant, la qual cosa requeria que es vetllés per la 
qualitat del cant litúrgic. Com a mostra un botó: el mateix 
any de 1704 el bisbe de Mallorca Francesc Antoni de la 
Portilla havia ordenat que tots els eclesiàstics menors de 
quaranta anys “se aplican en apendre el cant pla y los que 
hauran de pendre ordes sacres, no poden ser admesos en 
examen sens que primer no fassan constar de tenir la sufi-
ciencia de cant pla”.35 I molts anys després, el 1798 el Bisbe 
Bernat Nadal manava que “sin perdida de tiempo, nom-
bre esta Rvda. Comunidad Primicerios de Oficio como los 
que hay en todas las parroquiales de este Reyno, y siga la 
practica de ellas en quanto a distribuciones de los dichos 
y demás oficiales de coro; y para el gobierno del mismo 
coro se formen ordinaciones las quales, despues de for-
madas se nos presentarán para nuestra aprobación”. Els 
primatxers eren dos capellans que al davant del grup de 
cantadors entonaven les parts cantades dels oficis litúrgics 
i sostenien les veus de la comunitat de clergues. Ja veiem 
35 Arxiu Parroquial de Sencelles. Libro de Inventarios y Ordinaciones de visitas de la Igla. Parro-
ql. de Sensellas. Visita pastoral del bisbe Antoni de la Portilla. Any 1704.
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per tant que tradicionalment l’Església ha procurat la qua-
litat de la part musical de la seva litúrgia.36

A més de les primeres Vespres i les Completes de la vigí-
lia de la festa de la Mare de Déu d’Agost, cada dia de la 
vuitada, mentre durava l’exposició del llit, es cantava so-
lemnement la Salve. El mateix 1704, per tots aquests con-
ceptes s’anotà: “Distribucio dels capellans dit die y offici 
completas y vespres y Salve tota la octava... tres lliures i 10 
sous”. A l’ofici major es procurava convidar a predicar un 
capellà de renom vingut de fora el qual també suposava 
haver de gratificar-lo: “Han gastat los obrers als 15 Agost 
1704 die de la Assumptio. P. predicador 1ll.10s.” i, també, 
es gastaren per la seva manutenció mentre es va trobar a 
Sencelles 10 sous: “Menjar del dit deu s.” L’any 1713 en 
aquest concepte no hi va haver despesa ja que el Dr. Joan 
Cirer, prevere, aleshores rector de Sencelles va predicar ell 
mateix a l’ofici i no va voler cobrar res. Llavors en el lli-
bre dels obrers hi va anotar: “Per el sermo no se ha gastat 
p. que jo el Rcor. he predicat gratis”. Diferent fou el 1737: 
“Als 15 Agost 1737 se ha pegat pel Sermó y provissio del 
predicador dues lliures”.37 

Més despeses interessants que ens fan comprendre la im-
portància que es donava a l’ofici major de la festa. La il·lu-
minació tampoc es podia descuidar. L’any 1712 per encen-
dre el llantoner de ferro forjat i tot envoltat, en diversos 
36 Llabrés Sans, Jordi, “El cor i la gent del cor: capellans, organistes, manxadors i cantadors”, a 
Revista Sa Sella. Especial monogràfic La música i els músics de Sencelles. Núm.153. Maig, 2017. 
Pàgs. 9-15.
37 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de comptes de l’Assumpta de l’església parroquial de Sen-
celles (1692-1766).
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ordres, de tassons de vidre que contenien llantions, es van 
gastar 10 sous en oli, i de l’any 1714 aquest altre compte 
de la despesa en cera: “A 20 fabrer 1714 se ha pegat al Sr. 
Miquel Reus Sucrer p. quatre siris grossos y quatre petits 
que han servit p. dita Confraria y han pessat deset lliuras y 
dues unses, Sinch ll. y tres sous, com lo demes se ha pegat 
ab lo refus de dita Confraria”.

Entorn de la festa es celebraven tres processons amb la fi-
gura de la Mare de Déu Adormida. La primera que es duia 
a terme entre les primeres Vespres i les Completes de la 
vigília i que consistia en el trasllat de la imatge des del se-
pulcre fins al llit. La segona el capvespre del dia de la festa 
que era la més solemne i participada, i la tercera el dia 
de la vuitada, també, per l’exterior i que volia significar 
l’enterrament de la Mare de Déu i cloenda de la vuitada. A 
Mallorca on, com bé sabem, la castellanització tingué prou 
incidència en els àmbits públics i eclesiàstics, anomenaven 
en aquesta darrera processó s’Encierro. Aquest mot encara 
l’hem sentit habitualment de persones que recordaven les 
cloendes solemnes dels populars tridus eucarístics de les 
XL Hores. Així doncs, dia 15 d’agost de l’any 1737: “Dit 
die p. charidat y destributio de offici solemne y processo 
se ha gastat duas lliures setse sous... Mes p. processó del 
ensierro de Ntra. Sra. 12sous”. L’any 1754: “Als 24 Agost 
se ha gastat p. la processó del ensierro dotse sous” i el ma-
teix dia de 1766: “Mes als 24 Agost 1766 se ha gastat per 
distributtio de vespras completas offici processo general 
y processo del Cap de Octava quatre lliuras dotse sous”. 
I dins tot aquell ambient d’ordre i cerimonial litúrgic no 
hi podia faltar la figura de l’organista que amb el seu ofici 
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solemnitzava el cant: “1734. Se han pegat al organista y 
manxedor p. la festa dit die y encierro dich 1ll.”

L’apogeu 

Després de la Guerra de Successió (1703-1715) i amb l’ar-
ribada al tron espanyol de Felip V de Borbó, l’art en la 
seva vessant barroca anà evolucionant cap a un gust més 
afrancesat i italianitzat. És el moment en què a les cases de 
la noblesa hi apareixen les grans consoles de fusta tallada i 
daurada decorades amb relleus escultòrics i formes de vo-
luta. Més tard, durant el regne de Carles III (1757-1788) la 
consola prengué les formes capritxoses de les rocalles, fins 
al punt de distorsionar  la mateixa aparença del moble. En 
aquest període s’observa com alguns llits de la Mare de 
Déu s’inspiren en la consola barroca, en què la capçale-
ra acaba amb un dosser que penja d’una corona aixecada 
a certa alçada. Els màxims exponents serien el llits dels 
monestirs de Santa Clara i de Santa Caterina de Siena,38 i 
el del desaparegut convent dels frares mínims de Palma, 
avui conservat a la parroquial d’Algaida.39

L’art barroc s’introduí amb força a l’església parroquial 
de Sencelles i afectà el que podríem anomenar patrimo-
ni assumpcionista. “El siglo XVIII nos dejó un elocuen-
te testimonio de su devoción a la Asunción en los varios 
monumentos que levantó en su honor”, ens diria el pare 
Gaspar Munar, M.SS.CC.40 L’any 1763 s’inicià la construc-
38 Llabrés, Jaume, i Pascual, Aina, L’àlbum de la Dormició de Jeroni Juan Tous. Palma, 2008. Pàgs. 
92-101.
39 Munar Oliver, Gaspar, M.SS.CC., Devoción de Mallorca a la Asunción. Palma, 1950. Pàg. 66.
40 Munar Oliver, Gaspar, M.SS.CC., Devoción de Mallorca a la Asunción. Palma, 1950. Pàg. 64.
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ció del retaule major segons projecte del frare dominic Al-
bert Borguny. Malgrat sigui presidit per la imatge titular 
de la parròquia, Sant Pere, cal destacar que tot el moble 
és coronat per un impressionant conjunt escultòric de la 
Mare de Déu pujant al cel amb acompanyament d’àngels 
i nimbada d’una glòria resplendent, figurada per núvols i 
rajos daurats. Tot això explica la forta devoció dels nostres 
avantpassats de la centúria del devuit entorn a aquest mis-
teri. No hem estat capaços de resoldre quin escultor és l’au-
tor d’aquesta figura exultant ni del moment concret en què 
fou col·locada. Així i tot hem de pensar que fou entorn de 

1765 ja que aquell any, 
concretament dia 15 de 
desembre, es pagaren 
de l’Obreria Major de 
l’església “sis lliures y 
sis sous per lo valor de 
18 rayos com consta en 
lo alberá”.41 

Retaule major de l’església 
parroquial de Sencelles coro-
nat pel conjunt escultòric de 
l’Assumpció de la Mare de 
Déu.

41 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de l’Obra. (1704-1806).



52

LA MARE DE DÉU D’AGOST A SENCELLES:
Història, patrimoni i festa.

El nostre retaule queda inscrit, tot i que en menors pro-
porcions i detalls iconogràfics, dins el model que proposà 
la catedral de Mallorca quan substituí el retaule gòtic del 
segle XIV que presidia la Capella Reial, per un altre molt 
més gran i monumental d’estil barroc. Aquest nou retaule 
seria ocupat, quasi en la seva totalitat, per l’escena de l’As-
sumpció, titular de la Seu. Aquest fou totalment costejat 
pel canonge i vicari general Francesc de Togores i d’Olesa, 
fill dels comtes d’Aiamans. Posteriorment fou retirat du-
rant la reforma d’Antoni Gaudí i reconstruït a l’església de 
Sant Matgí, en el barri de Santa Catalina. Posteriors al de 
Sencelles foren els majors de les parroquials de Binissalem 
i Campos. 

L’any 1786, l’escultor Bartomeu Picornell treballava en 
la construcció d’un nou llit que s’avindria més en el gust 
tardobarroc de l’època i que, col·locat damunt una plata-
forma amb escalonada, introduiria a Sencelles la monu-
mentalitat pròpia d’aquests mobles: “M[a]s. se pagó al 
M[aestr]o. Barth. Picornell carpintero a cuenta de la cama 
nueva qe haze por la Virgen doze libras, un sueldo y nu-
eve din[eros]. M[a]s. al d[ic]ho. Picornell p[or]. el compli-
miento de los Escalones de la cama de la Virgen veinte y 
quatro libras”.42 Mestre Picornell era un ciutadà que com 
molts dels fusters del seu temps es dedicaren, també, a 
l’escultura. A ell particularment l’hem trobat en el llibre de 
l’Obraria de Sant Josep de Sencelles com a autor del retau-
le de la seva capella (1783),43 fabricant el retaule major de 
42 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de la Asumpta de la Vila de Sancellas. (1766-1850).
43 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre del Patriarca Sant Josep. (1781-1853).
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l’església de Santa Maria de Costitx (1779)44, contribuint en 
la construcció del de Sencelles (1764) o afegint el pavelló 
reial o dosser del retaule del Roser d’Algaida (1760), entre 
d’altres.

Unes aromes particulars per a la festa 
de la Mare de Déu d’Agost

L’any 1712 els obrers havien gastat vuit sous en murta.45 
Aquesta, ja sabem que era un element habitual, i fins i tot 
podríem dir que indispensable, en la festa mallorquina. El 
Diccionari Català-Valencià-Balear en fa la següent presen-
tació: “Planta mirtàcia de l’espècie Myrtus Comunis, arbust 
de fulles persistents enteres, coriàcies, flors blanques, so-
litàries, llargament pedunculades, i baia aromàtica, negra 
blavosa, comestible (anomenada murtó); les branques i 
fullatge s’empren en enramades de festa. cast. mirto, arra-
yán”. La murta, ens ho recorda la vella cançó desprèn una 
“flaire que captiva”. Per tant és considerada com una plan-
ta aromàtica i bona part de la gamma d’aquestes es fan 
presents a les antigues consuetes de la festa. A la Seu per 
exemple l’any 1570 es gastaren “sinc sous y sis diners per 
cinc lliures d’aygue de murta per donar asperges a la Sal-
ve” i “vint y quatre sous per una cassoleta de perfums, açó 
és, vuit sous cada unça”. Cinc anys després es consigna 
amb més detalls: “Més als 18 del sobredit (agost) despen-
guí pe, per a fer una cassoleta, deu sous per sis grans de 
aumesc, tres sous per mig quart de storachs, quatre sous 
44 Albertí, Jaume, Rosselló, Ramon, História de Costitx. 1600- 1868. Costitx, 1997. Pàg. 217. 
45 Totes les notes anteriors també son copiades del Llibre de comptes de l’Assumpta de l’església 
parroquial de Sencelles. ADM (1692-1766).
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per ungra de ambre, deus sous per una unça de binguí, 
quatre diners de sucre molt, tres sous d’aigua d’àngels. Es 
tot trenta sous y quatre diners”. La cassoleta de perfums 
no era altra cosa que el peveter que s’encenia en honor de 
la Mare de Déu i les substàncies que hi mesclaven no po-
dien ser més exquisides: almesc, bàlsam d’estorac, àmbar, 
benjuí i sucre molt, perquè tot desprengués molt de fum i 
molt de perfum. “Tanta fragància evocaria sens dubte en 
la memòria dels fidels l’encens que, segons alguns apò-
crifs, es van cremar a l’hora dels trànsit de Nostra Dona 
i el perfum celestial que exhalà el sepulcre en aparèixer 
buit, just després de l’Assumpció”.46 A Sencelles, sorpre-
nentment, hem descobert que també encenien un peveter 
al devora del llit de la Mare de Déu: “Por el combustible 
del tedero 1ll.17s.” (1847).47

Tots els llibres d’obreries parroquials de Sencelles inclo-
uen partides per portar, des de diferents possessions de 
muntanya i escampar somades de murta per les seves fes-
tes titulars. Una antiga reminiscència que ens ha quedat 
de tot allò podria ser el brot de murta fresca que cada any 
col·loquem a les mans de la Mare de Déu Morta? Una al-
tra planta aromàtica indissolublement relacionada amb 
la nostra festa són les alfabegueres. La tradició sencellera 
enllaça tres de les festes principals del poble amb aquesta 
planta aromàtica de la família de les labiades. El dia de 
Santa Àgueda, patrona principal de la Vila, el costum és 
que la gent sembri la llavor d’alfabeguera per fer-ne els 
planters. Llavors, els tercer diumenge de maig, o sigui el 
46 Munar Oliver, Gaspar, M.SS.CC., Devoción de Mallorca a la Asunción. Palma, 1950. Pàg. 57.
47 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de la Asumpta de la Vila de Sancellas. (1766-1850).
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dia de la Fira, hom la trasplanta als cossiols de test ja més 
grossos per fer-les créixer aufanoses. I el dia de la Mare de 
Déu d’Agost, totes, engalanen el seu llit.48 L’any 1984, el 
Centre Cultural de Sencelles, en l’afany de reforçar aques-
ta tradició, el dia de Santa Àgueda va repartir llavor d’alfa-
baguera a tothom a la sortida de l’ofici i per les festes de la 
Mare de Déu d’Agost organitzà un concurs en què es pre-
miaren les més grosses i polides. Les alfabegueres de flor 
morada (Ocimum basilicum purpurascens), ben típiques del 
nostre poble, any rere any són amorosament enllestides 
per gent sencellera que ha heretat el costum i que l’estima. 
Fins a tal punt, que a l’estiu de l’any 2019 es va enregistrar 
un documental que posa ben de manifest aquesta realitat 
sencellera. I, encara, els goigs amb la seva lletra posen de 
relleu el colofó d’aquesta bella tradició sencellera: 
 
 Tot guarnit d’alfabeguera
 i bellveures a desdir
 el llit vostre s’arrecera
 entre encens i benjuí.
 D’alegries sembradora,
 sigui el nostre viure airós.
 De Sencelles bella Aurora,
 Font divina de favors.   

48 Florit Horrach, Joan B., “La festa de Santa Àgueda: tradició i modernitat”, dins Revista Sa 
Sella. Monogràfic dedicat a Santa Àgueda. Sencelles, febrer de 2011. Pàgs. 28-31.
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Llit de la Mare de Déu ben guarnit 
d’alfabegueres.

Noves consideracions entorn de la festa 
decimonònica 

El segon registre de comptabilitat de l’obreria, titulat Lli-
bre de la Asumpta de la Vila de Sancellas, inclou els darrers 
trenta quatre anys del segle XVIII i la primera meitat del 
segle XIX. Dins la segona part d’aquesta franja de temps 
podem veure com a la festa de la Mare de Déu d’Agost s’hi 
introdueixen altres aspectes que la fan menys exclusiva de 
l’aula litúrgica, aportant-li una obertura més popular. Tot 
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això es produeix sota els auspicis de la mateixa obreria de 
l’Assumpció, però hem de tenir en compte un factor subs-
tancial. En el nomenament dels obrers de totes les obreries 
també hi prenen part i hi tenen veu els regidors de l’Ajun-
tament. Vegeu un exemple ben clar:
 

“En la Villa de Sancellas del Reyno de Mallorca a los dies y seis 
del Mes de Junio de mil ocho cientos y onse, juntos, convoca-
dos y congregados los Honores Pedro Capó, Bayle Real, Gabriel 
Llabres, Juan Verd, Ribas, Juan Verd de Migl., Antonio Vallespir 
Dalmau, Regidores, y Batholomé Arrom, Sindico Personero: en 
conurrencia del Rvdo. Dr. Don Bartholomé Llabrés Pbro. Cura 
Párroco al presente de esta Villa el que antes fue avisado por mi 
el secretario infrascrito a fin de nombrar personas abiles y capa-
ses por el encargo de Obreros por tiempo de un año qe deveran 
regentar cada uno respectivamente para el mayor Servicio a la 
Sta. Casa de Dios, y fallecido (sic.) dar legal cuenta de su cargo 
al Ayuntamiento y Cura Párroco de esta dicha Villa y Parroquia, 
y votando cada uno a su lugar unanimes y acordes han elegido 
y nombrado los individuos siguientes.... La Asumpción: Miquel 
Llabrés de Bartholomé, Pedro Farrer, Tano...”49 

I també és interessant veure que anualment els obrers ele-
gits havien de passar comptes de la seva administració da-
vant aquells mateixos que els havien elegit: 

“Cuenta y relación que han dado Rafael Cirer y Juan Verd de 
Ant. Obreros de la Asumpta del 1787... Cargo: Primo. se los haze 
cargo de veinte y siete libras y seis sueldos qe dicen dichos obre-
ros haver recogido con  valor de trigo y dinero con el platillo.... 
Descargo: primo. se contiua en descargo diez y siete libras ca-
torce sueldos qe dicen haver pagado por los gastos de dcha. 
festividad del expresado año y van fuera. Son 17 l. 14 s. Cuya 

49 Arxiu Parroquial de Sencelles. Full solt adjunta a la plagueta: Cuentas formadas de los Obreros 
de esta de Sancellas desde 1787 hazta 1793.
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partida de descargo rebajada del antedicho Cargo se ve quedar 
debitores dichos obreros y la Obreria creditora con diez sueldos 
y se sacaron. 10l. 2s. Sancellas y Casa Consistorial a los 16 julio 
de 1790. Gabriel Llabres Regidor. A los 22 Agosto 1790 (això és, 
un cop acabades les festes amb la processó de l’enterrament de 
la Mare de Déu) los expresados obreros depositaron en la Arca 
de tres llaves de la Obra de la Iglesia las expresadas 10l. 2s. Ra-
mis, secretario.”50 

Són ben significatives en aquesta època les despeses rea-
litzades en actes d’absolut esbarjo. La realització d’aquests 
anaven, però, en total sintonia amb els més religiosos, re-
servats als oficis i processons. Dels comptes realitzats el 
mateix any de 1790 vegem com ja es feia una festa a la casa 
dels obrers, probablement un dinar tal com va subsistir 
fins ben entrat el segle XX: “Mas por el gasto se hizo en 
casa de los Obreros el dia de la festividad: 12ll. 3s.” L’any 
1804, el capvespre de la Mare de Déu hi va haver corre-
gudes de joies en el Cos: “Por licencia por las corridas del 
dia de la fiesta, [es gastaren] tres libras y quatro sueldos”, 
“m[as]. por el que fue a Palma pa. la dicha licencia y valor 
de las joyas prendas y premios que se dieron a los corredo-
res, sinco libras quatro sueldos y ocho dineros”.51 Tot ben 
animat amb la música de “los cheremieros” i la presència 
d’un estol de soldats que aquell dia de festa es feu present 
a Sencelles i llavors participà de la processó “la Tropa que 
acompañó la Virgen en la Procesion”.

De l’any 1807 sabem que els obrers ja organitzaren un 
refresc per obsequiar la gent en motiu de la seva titular: 
50 Arxiu Parroquial de Sencelles: Cuentas formadas de los Obreros de esta de Sancellas desde 
1787 hazta 1793.
51 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de la Asumpta de la Vila de Sancellas. (1766-1850).
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“Por el refresco una libra y diez sueldos y ocho sueldos 
por azeyte”. Aquest “azeyte” del qual parla la comptabi-
litat, creiem que seria el que s’emprava per cremar a la 
llàntia que penjava, tot l’any, al davant del sepulcre. L’any 
següent es van gastar una lliura i quatre sous en “image-
nes”, o, el que és el mateix, estampes impreses de l’As-
sumpció que es repartien a l’oferta de l’ofici i en fulls de 
“goxs” (goigs). Llavors també comença a haver-hi, habitu-
alment, quantitats per la música que sonava a la plaça per 
entretenir la gent i en joies per les corregudes (un conill, 
un pollastre, un ànec, joguines per als infants, botelles de 
suc, llepolies...) I com a nota molt curiosa, hem pogut do-
cumentar els focs artificials de la qual podria ser la prime-
ra revetlla de Sencelles. Fou l’any 1848 i aquell dissabte de 
la Mare de Déu també amollaren un globus aerostàtic que 
s’empujà cap al cel despertant l’admiració de la gent: “Por 
los fuegos artificiales incluso el globo 8libras.8sous”.52

Estampa antiga 
destinada a 
promoure la 
devoció a la 
Dormició de Maria.

52Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de la Asumpta de la Vila de Sancellas. (1766-1850).
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Un exemple del segle XIX d’un full de 
goigs que habitualment repartien els 
obrers de l’Assumpció.

A la vegada és prou interessant tenir en compte la font 
dels ingressos pecuniaris que permetien totes les inversi-
ons de l’obraria. El mateix llibre dels obrers (1766-1850) 
ens dóna molta informació en aquest sentit. Habitualment 
les aportacions entraven per les mateixes vies, la principal 
era la capta de blat que es feia per tot el terme de Sen-
celles: “M. de siete Barcillas Trigo a 18s. la Barcilla, seys 
libras y seys sueldos” (1804), “finalmente lo son catorse 
libras y diez y siete sueldos valor de veiente y dos barcillas 
trigo procedentes de la cuestacion de este año” (1842). El 
blat que es recollia es bescanviava amb doblers de Mallor-
ca i es guardava a l’anomenada Sala d’es Gra de l’església 
parroquial: “Tots los quals grans se guarden en el graner 
comu de dita iglesia” (1704).53 D’allà, tornava a sortir en la 
53 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de l’Obra. (1704-1806).
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mesura en què es venia a particulars. Llavors a la “caixa 
de les tres claus” s’hi ajuntaven les almoines que es reco-
llien amb el bassí de l’Assumpta que passejaven els seus 
obrers tant a dins l’església, durant els oficis, com per la 
Vila anant de casa en casa: “De la cuestacion dentro de la 
Yglesia y por las calles de la Villa 5ll.2s.8” (1848). Al recor-
regut que es feia pels carrers els dies previs a la festa, amb 
acompanyada de xeremiers, d’al·lotea i d’alguns capellans 
més acostats a l’obreria, també, s’anomenava fer les Taules: 
“Del Platillo o basinet, oferta y taulas dose libras diez y si-
ete sueldos y diez dineros” (1804). Molt sovint l’acapta de 
les Taules, per fer-ho més festiu o per anunciar que les fes-
tes del poble ja s’acostaven, es feia amb acompanyament 
de música de xeremies i balls. Reminiscències d’això les 
conserven algunes colles mallorquines de cossiers i cava-
llets que en el seu repertori inclouen, entre d’altres, el Ball 
de les Taules. Per fer-nos una idea del que era aquella ens 
remetrem a unes paraules del canonge Rotger que, tot i a 
fer referència a Pollença, ens pot donar una idea del que 
parlem:
 

“Así las Aguilas como los Cavallets tienen un baile especial para 
bailar delante del Alcalde y Ayuntamiento en la puerta de la 
Iglesia cuando sale de la misa mayor, y otro que se usa cuando 
recorren la población después del oficio con los que hacen las 
Taulas, o sea con el señó y el amo, taulers van con bandejas van 
por las casas recogiendo limosnas para la fiesta. En cada casa 
baila un paso el aguila o cavallet. Las taulas tienen su orígen en 
la costumbre que había de invitar a comer a los bienechores del 
Santo, quienes, además solían contribuir con trigo o con reses 
para el consumo de los comensales. Era tambien costumbre de 
todas las obrerías regalar una vela (candela), que tenian ardi-
endo cuando se cantaba la Salve en las Completas de la vigília 
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de la fiesta. Todo se ha abolido, excepto las principales obrerias 
que conservan las Taulas... esto puedo considerarse como restos 
aislados de lo que antes constituía el modo de ser de las obrerías, 
en cuya fiesta tomaba el pueblo parte muy principal”.54 

Als llibres de comptes d’altres obraries de Sencelles hi 
hem trobat més notícies de la celebració de les seves Taules 
com la de l’Obra de l’Església, la de Santa Caterina Tomàs 
o la de Santa Àgueda, entre d’altres. Aquest acte devia ser 
de tanta bulla que volem apuntar que l’any 1913 la fes-
ta de Santa Àgueda coincidí amb el Dimecres de Cendra, o 
sigui, el primer dia de la Quaresma i per tal d’adaptar la 
diada de la Patrona a les circumstàncies que exigeix aquest 
temps penitencial s’adoptaren una sèrie de determinaci-
ons que afectaren a la part més popular i que denotava 
més festa: 

“5-febrer-1913, primer die de la Corema estambé Santa Agueda 
Patrona de aquest poble. en tal consideració, que desde l’any 
1845 no havia succeït y no sa pogut sabre quina festa es pre-
ferent s’acordá asesorats de personas discretas que al ofisi de 
senre, de morat sense or que se predicás per el Coremé el Sermó 
de la Sante y al capvespre se fes se prosesó acostumade dugen 
la figura de Santa Agueda en tabernacle, no posantle a l’Altar 
Mayor fins a las Vespres. En quant a la Capella se adorná com 
als altres añys se acostumave. No hey va ve corragudas ni se 
feren taules en considerasió a la diada, observantse en tot lo 
damés el dia primer de Corema com mana la Mare Iglesie”.55

    
I parlant de balls, en el ball popular que organitzaven els 
obrers el vespre de la festa també es passava bacina: “Mas 

54 Rotger Capllonc, Mateu, Historia de Pollensa. Tom II. Mallorca, 1904. Pàgs. 87-88.
55 Arxiu família Morell-Molinas, documentació pròpia de Sebastià Molinas i Amengual. Sense 
catalogar.
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lo son diez y siete libras dose sueldos producto del Baile y 
cuestacion de 1842”.56

A tots aquests ingressos de caire popular si hi ajuntem més 
almoines de procedència particular veurem com l’obreria 
de l’Assumpta era de les més solvents de la Parròquia. El 
mateix any de 1842 entraren diversos donatius: “Primera-
mente lo son diez y ocho libras cinco sueldos recibidos de 
Antonio Gomila y Andres Ferrer obreros en el año 1837. 
Mas de los administradores de Dña. Apolonia Llabres 
como heredera del Dr. D. Barth. Llabrés Pbro. y Rector de 
esta Parroquia treinta y nueve libras. Mas de setenta y dos 
libras de D. Sebastian Molinas”. Ja hem vist que els càrrecs 
d’obrers aleshores no eren ni honorífics ni vitalicis i cada 
any s’elegien de nou o es renovaven els nomenaments. 
Així, els que sortien havien d’entregar als que entraven les 
quantitats de lliures que guardaven: “A los 24 Setiembre 
de 1843 recibí de Barth. Arrom y Monblanch Obrero en 
los años 1840 y 41, catorce libras y siete sueldos”, “A 10 
Octubre de 1844 recibi de Bart. Molinas y Mateo Oliver 
Obreros en este año catorce libras doce sueldos”, “A los 
15 de Octubre de 1845, recibí de Mateo Oliver Y Francisco 
Aloy y Gomila Obreros veinte libras quince sueldos del 
producto del Bayle y cuestacion”, “A 26 Agosto de 1846, 
recibi de los obreros de este año una libra ocho sueldos y 
ocho dineros”, “A 2 Setiembre de 1847 recibí del Sr. Ecóno-
mo tres libras siete sueldos y diez dineros”.

El desfogament econòmic de l’obreria de l’Assumpció per-
metia poder fer front a altres necessitats de l’església. En 
56 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de la Asumpta de la Vila de Sancellas. (1766-1850).
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copiem alguna mostra ben significativa. Quan es realitza-
ven les grans tasques de construcció de l’església parro-
quial: “Als 15 Maig 1705... Dit die ha entrat a la obre dels 
obres de Ntra. S. de Assumptio quatre lliures nou sous y 
quatre diners”,57 i després per, també, altres partides per 
vestir o reparar els objectes destinats al culte: “Doce libras, 
dos sueldos y ocho dineros se gastaron en compra de co-
lores, pintar y recomposicion de la Casa Sta., con cortinas 
para la misma y recomposicion de las puertas de la yglesia 
segundo portal” (1839).58

Recentment el consoci Miquel Àngel Moncadas Batle ha 
inventariat totes les bacines que hom actualment troba a 
les esglésies, parroquials i sufragànies, del terme de Sence-
lles (Sencelles, Biniali, Ruberts i Jornets).59 Malauradament 
no ha pogut incloure en el seu treball d’investigació el bací 
o “platillo” de l’Obreria de l’Assumpció repetidament es-
mentat en aquest treball. Això es deu a què en un moment 
donat va desaparèixer. Seguint la tipologia del conjunt de 
bacines de les altres obreries que si es conserven (plat rodó 
de llautó i col·locada en el centre la figura del titular de 
l’obreria) i observant alguns exemplars que si s’han con-
servat a altres pobles (per exemple Llubí i Porreres), ens 
podem fer una idea aproximada de com devia ser la nos-
tra. Ben probablement mostrava un llitet amb la Mare de 
Déu Morta, tot de miniatura. 

57 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de l’Obra. (1704-1806).
58 Arxiu Diocesà de Mallorca: Llibre de la Asumpta de la Vila de Sancellas. (1766-1850)
59 Moncadas i Batle, Miquel Àngel, “Les bacines de les esglésies del terme municipal de Sencelles. 
Presentació i catàleg”, en premsa. II Jornades d’Estudis Locals de Sencelles. Sencelles, 2019.
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Bacina de la Mare de Déu 
Morta de l’església parroquial 
de Llubí que ens permet fi-
gurar-nos com seria la dels 
obrers de Sencelles. 
 

El llit monumental de la Mare de Déu d’Agost

Ja hem vist com el llit de la Seu, construït a partir del XVII 
per iniciativa del Canonge Belloto, és el que marcà les pau-
tes per la construcció dels posteriors. Ho demostra, per 
exemple, el document amb el qual Sor Prudència Sureda, 
priora del Convent de la Concepció, de monges agustines, 
comanava a l’escultor Miquel Barceló la construcció d’ 
“un llit per nostra Señora en la conformitat que esta el de 
la Seu de Mallorca, ço es quatre Angels de nou pams de al-
taria cade qual de ells, ab quatre hastas labradas, y dalt de 
ellas sos poms tambe labrats y una urna sobre la cual es-
tara Nostra Señora”.60 Llavors, al llarg dels temps cada un 
dels monuments dedicats a la Dormició de Maria s’adaptà 
a l’estil artístic propi de cada moment.

60 Llabrés, Jaume, i Pascual, Aina, L’àlbum de la Dormició de Jeroni Juan Tous. Palma, 2008. Pàg. 
40.
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En el segle XIX el corrent artístic que més èxit tingué a Ma-
llorca fou el clàssic, també anomenat imperi. En el terme 
de Sencelles hi deixà empremta en ser creats diversos mo-
bles litúrgics d’aquest estil: el retaule de la Mare de Déu 
del Carme de Ruberts, el retaule de la Puríssima de Biniali 
i, a la Vila, el de Santa Caterina Thomàs, el muntatge de la 
Casa Santa del Dijous Sant i un cadafal amb columnata per 
al llit de la Mare de Déu d’Agost. Aquest que ara ocuparà 
la nostra atenció, s’inscriu dins la tipologia de llits amb 
baldaquí que va introduir a Mallorca, a partir de 1809, l’es-
cultor català Adrià Ferrà i Vallès. L’“Adrià”, nom amb el 
qual era conegut, va dirigir a Palma un prolífic taller amb 
nombrosos ajudants i el seu nom ha esdevingut llegendari 
tant en el camp de l’escultura com en el del mobiliari, tot se-
guint les pautes del corrent neoclassicista. Possiblement el 
culmen de la seva creació artística hagi estat el monumen-
tal llit que construí per encàrrec de l’església parroquial de 
Sant Jaume (Palma). Sens dubte aquesta obra espectacular 
va marcar una nova pauta estètica en la interpretació ar-
tística d’aquest tipus d’escenografies sacres. S’inspira en 
els llits d’estil imperi com el que ell mateix va realitzar per 
Can Solleric.61 Tot penjant de la volta de l’església hi ha 
una corona, en el cas de Sant Jaume subjectada per un àn-
gel suspès en l’aire, d’on cauen els cortinatges arranquen 
del conopeu i s’arrepleguen a les quatre columnes de les 
cantonades del cadafal. Aquest s’eleva al damunt d’una 
graderia. Aquest llit de la l’església ciutadana “va fer for-
tuna i fou imitat per altres parròquies de Mallorca” com 
Sencelles, Campanet, Llucmajor i Artà.

61 Llabrés, Jaume, i Pascual, Aina, L’àlbum de la Dormició de Jeroni Juan Tous. Palma, 2008. Pàg. 
110.
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Llit neoclàssic de l’església 
parroquial de Sant Jaume de 
Ciutat. (Fotografia de Jeroni 
Juan)
 

L’any 1841, els obrers de l’Assumpció van emprendre 
la construcció d’aquest llit estil imperi. Bona part de les 
consignacions del segon Llibre de la Asumpta de la Vila de 
Sancellas, (1766-1850), es centren en els moviments que va 
suposar l’obra d’aquest monument. Vegem com tota la in-
formació que ens aporten les següents partides són de pri-
mera magnitud i ens documenten fins al més petit detall i 
els noms dels mestres de diferents oficis que hi prengue-
ren part:

“Primeramente lo son cuarenta libras diez sueldos valor de tres 
docenas tablones empleados para la construccion del talamo de 
Ntra. Señora segun recibo firmado por el carpintero Barte. Ber-
ga.
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 Mas lo son trece libras diez sueldos valor de tres telas de rpa 
empleadas para las cortinas de dcho. Talamo segun recibo fir-
mado Jose Bisquerra.
 Mas lo son treinta libras pagadas al carpintero Bart. Berga 
por el valor de la madera, clavos y demas adelantos hechos por 
dcho. Talamo.
 Mas lo son diez y nueve libras valor de los trabajos de herrero 
empleados en el espresado talamo, consta por factura firmada 
por Guillermo Carbonell.
 Mas lo son diez y nueve libras diez sueldos pagadas al pintor 
Jose Ferrer por su trabajo de recomponer y pulir Ntra. Señora.
 Mas lo son catorze libras ocho sueldos valor de otras tres telas 
de ropa y dar color a dos de ellas y pelfa para las cortinas para el 
expresado talamo.
 Mas lo son veinte y cinco libras pagadas al pintor Guillemor 
Ferrer por su trabajo de pintar el indicado talamo.
 Mas lo son seis libras diez sueldos valor de la corona de Ntra. 
Señora.
 Mas lo son setenta y dos libras valor de dorar y pintar la urna 
y columnas del consabido talamo.
 Mas lo son ciento treinta y tres libras importe de la construc-
cion de dicho talamo.
 Finalmente lo son onse libras diez y seis sueldos seis dineros 
valor de la pelfa, cintas, trensas, cordones y trabajo de coser las 
cortinas del consabido talamo.
 Total, 385ll. 4s. 6.”

Finalment el nou llit d’estil imperi, amb la seva escalona-
da, altar frontal per celebrar-hi la missa, columnes a cada 
cantó coronades per hídries plenes de foc i conopeu amb 
caigudes de roba de tul, fou solemnement beneït per la 
festa de l’any 1843. Hem localitzat la crònica d’aquell dia:
 

“El 15 de Agosto de 1843, acabada de cantar Nona el Sr. Dn. 
Bartolomé Mestre, Pbro. de la Santa Iglesia de Mallorca, bendijo 
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el tálamo de la Stma. Virgen, cuyo acto fué seguido de una 
ofrenda que produjo 150 libras. Enseguida se cantó la misa 
mayor, la que dijo el Dr. Don Pedro Juan Arbós Beneficiado en 
la Catedral y Rector de la Capillade Sta. Ana del real palacio, en 
cuto ofertorio predicó el espresado Sr. Dn. Bartolomé Mestre. El 
padrino de la bendición lo fué Dn. Miguel Aleñar y la madrina 
Dña. Antonia Llabrés. Los obreros de la Asumpta eran en la 
actualidad Dn. Bartolomé Molinas y Dn. Mateo Oliver”.62

Aquesta mateixa nota, al final encara afegeix una nota que 
ens diu que aquell any, a més de la construcció del llit mo-
numental també es dugué a terme la “renovación de la fi-
gura”.

62 Arxiu Diocesà de Mallorca: Breve Noticia de las cosas más notables relativas á esta Iglesia 
parroquial desde el 29 de julio de 1843 en que fui nombrado Ecónomo de la misma. 

Llit monumental construït a Sence-
lles en el segle XIX per la Mare de 

Déu d’Agost. (Foto de Jeroni Juan).

Frontal del llit monumental de la 
Mare de Déu d’Agost. 
(Foto de Jeroni Juan).
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Una nova imatge de la Mare de Déu d’Agost 

L’any 1913 entrà de rector a la parròquia de Sencelles el 
manacorí mossèn Guillem Parera i Pasqual. Llavors s’ini-
cià una època marcada per la reforma d’algunes de les 
capelles de l’església parroquial, de l’orgue, del paviment 
i teulada, i la integració de noves peces a l’aixovar litúr-
gic. Aquestes intervencions també van afectar a la Mare 
de Déu d’Agost. L’any 1927 fou traslladat a la capella de 
Sant Joan el sepulcre,63 col·locant-lo dins un altar-vitrina 
que darrerament s’ha atribuït a l’escultor, també natural 
de Manacor, Miquel Vadell.64 Per la festa de l’Assumpció 
de l’any que vingué a davant es va beneir una nova imatge 
jacent de la Mare de Déu. Aquesta també fou encomanada 
a Vadell i fou costejada, en part, per l’Ajuntament de Sen-
celles. Davant aquesta deferència el rector Parera va oferir 
a l’Autoritat Municipal, tres dies abans de la festa, el dret 
de poder triar les persones que havien d’apadrinar la nova 
imatge:
 

“Próxima la fecha del misterio de la Asunción de María Stma. 
Patrona de esta morigerada Villa, en que se celebran, con justi-
cia, fiestas cívico-religiosas, para mantener el amor y entusiasmo 
por la que, como Titular desde los altos cielos mira por el bien 
de nuestro pueblo: me es sumamente grato participar al Muy 
Yltre. Ayuntamiento, que preside, la adquisición de una nueva 
estatua de nuestra Patrona que en su glorioso Transito, reciba 
durante el resto del año el culto y veneración debido; y que en 
la reforma de este templo parroquial se tuvo en cuenta. De los 

63 Arxiu Parroquial de Sencelles: Plagueta titulada Notas mes interesants de la parroquia de 
Sansellas. Començada l’any 1923. 
64 Veny Miró, Andreu Gabriel, “L’Obra escultórica de Miquel Vadell i Pastor a la parroquial de 
Sant Pere de Sencelles”, en premsa. II Jornades d’Estudis Locals de Sencelles. Sencelles, 2019. 
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nobles y religiosos sentiminetos que animan a esta digna Cor-
poración, continuadora de las tradiciones del pueblo, que jamás 
desde tiempo immorial, cedió a nadie la Obreria de su Patrona, 
en el presente año un nuevo motivo se ofrece, para que al frente 
de todos los hijos de Sansellas su celosa Autoridad Civil en sus 
manifestaciones de religiosidad y júbilo, perpetues u caracter de 
Obrero, apadrinando la mentada figura en la Bendición solem-
ne, momentos antes de los divinos Oficicios; nombrando, ade-
más de la persona que lleve la representación la madrina de su 
agrado. De todo lo cual, suplico, conste en acta para ejemplo de 
las generaciones futuras...”65

Just dos dies després, o sigui el dia de la vigília de la fes-
ta el rector rep resposta en la qual se li participava que 
l’Ajuntament havia acordat “...por unanimidad aceptar 
con complacencia su invitación nombrándose al sr. Alcal-
de accidental D. Juan Capó Moyá para que en represen-
tación del Ayuntamiento apadrine la nueva imagen...”66 
La padrina jove fou na Maria Fiol, de Can Vicenç. Llavors 
com era habitual en aquella època els detalls de la celebra-
ció de la festa quedaren consignats a la crònica parroquial 
i se’n feu ressò a la premsa provincial: 

“La festividad de la nostra patrona en aquest any revestí ma-
jor resplandor amb la bendició de una estatua yacent de Maria 
Stma. 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 bendició fent un 
donatiu de cent pesetas. La dita estatua costá trescentas setanta 
y cinc pesetas recullidas de llimosnes perticulars per la capillera, 

65 Arxiu Parroquial de Sencelles. Carpeta XII, correspodència entre la Parròquia de Sencelles i el 
Molt Il·lustre Ajuntament de Sencelles.
66 Arxiu Parroquial de Sencelles. Carpeta XII, correspodència entre la Parròquia de Sencelles i el 
Molt Il·lustre Ajuntament de Sencelles.
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además sumadas les 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”.67

 
“Anteayer, con motivo 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 yacente 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 vi-
lla”.68 

Detall de la talla de la Mare 
de Déu Morta, realitzada per 
l’escultor Miquel Vadell.

67 Arxiu Parroquial de Sencelles: Plagueta titulada Notas mes interesants de la parroquia de 
Sansellas. Començada l’any 1923. 
68 Correo de Mallorca, 17 d’agost de 1928.
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Decliu en el muntatge del llit de la Mare 
de Déu

El Concili Vaticà II va suposar un cert revés per al tema 
que tractem. A cap dels documents conciliars es recomana 
que l’Església Catòlica falti a la seva cultura, a la seva his-
tòria, a la seva tradició... tampoc parla de què es renunciï 
al seu art. Tot el contrari. Les recomanacions eren de res-
pecte i salvaguarda total de tots aquests aspectes. El que 
penso que va succeir, és una interpretació relativament 
encertada de l’afany d’acostar els misteris de l’Església a 
la gent dels nostres dies. I aquí va entrar un corrent, un 
tant iconoclasta, que en alguns casos podem interpretar 
d’erroni: suprimir tots aquells muntatges i decorats sump-
tuosos que, podien donar, sensació d’allunyament o que 
simplement havien fet que els fidels, durant segles, fos-
sin uns simples espectadors de la litúrgia i del culte. En 
aquest sentit, es reformà la missa i s’arraconaren les cases 
santes, les tendes reials pròpies de les exposicions euca-
rístiques, la fastuositat de les funcions, processons i para-
litúrgies. Es pretenia entrar en un depurament litúrgic. I 
de tot això, Mallorca podem dir que fou un tant atrevida i 
innovadora, en contra d’altres regions que tingueren una 
gent d’Església més moderada. La mateixa sort van patir 
els monuments marians de la Dormició i en bona part fo-
ren arraconats en els magatzems, salvant-se només de ser 
exposades les imatges de la Mare de Déu en la seva míni-
ma expressió. Així anaren desapareixent les plataformes, 
escalonades, columnes, altars, pal·lis i conopeus, urnes i 
altres elements artístics. Tant que avui en dia, dificulti l’ex-
posició en el seu estat més pur i original.
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A Sencelles dissortadament fou el que succeí. Entorn de 
1975 el llit de la Mare de Déu deixà de muntar-se, quedant 
arraconat a la portassa de la vicaria i començat així un 
irreversible procés de degradació i desaparició. Els pocs 
elements que han arribat fins als nostres dies ara han es-
tat inventariats per Miquel Àngel Moncadas i Batle. Dels 
darrers documents de què disposem sobre el muntatge, es 
recullen entre 1949 i 1950 que és quan l’Església es troba 
de ple en els preparatius de la gran proclamació del Dog-
ma de Fe de l’Assumpció. Llavors en el Bisbat de Mallorca 
s’organitzaren un gran ventall d’actes religiosos i culturals 
per commemorar tal esdeveniment de ressonància uni-
versal. Així, de parròquia en parròquia, es recolliren tota 
mena de dates històriques i estadístiques que parlassin 
de la devoció dels mallorquins a la Mare de Déu i al seu 
misteri de l’Assumpció. Aleshores mossèn Guillem Parera 
de Sencelles, una vegada enumerades totes les imatges i 
pintures de temàtica mariana que hi ha a les esglésies i 
oratoris de la seva demarcació parroquial, diu: 

“En esta de Sansellas, la fiesta de la Asunción se celebra con el 
máximo esplendor, empezando con el traslado procesional de 
la escultura yacente, tamaño natural que se guarda bajo la mesa 
del Altar de San Juan al “Llit de la Mare de Déu”, ante el cual se 
cantan Completas. Hay Misa solemne con sermón y procesión 
por las calles del pueblo el dia de la fiesta. Es la fiesta patronal 
que se solemniza con grandes festejos cívicos. Efectivamente se 
instala el “Llit de la Mare de Déu, sobre escalinata de grandes 
dimensiones, cubierta con dosel y corona que se sostiene sobre 
cuatros grandes columnas estilo renacimiento”. 

I afegeix: “en el oratorio de Ruberts se instala tambien un 
llit de reducido tamaño” que nosaltres també reproduïm 
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fotogràficament en aquest treball. 

Llitet de la Mare de Déu d’Agost, 
de l’oratori de Nostra Senyora 
del Carme, Ruberts (Sencelles).
 
L’historiador de l’art, investigador i fotògraf Jeroni Juan 
amb el mateix motiu de la declaració del Dogma recollí en 
un àlbum fotogràfic69 la majoria de llits mallorquins que 
aleshores encara es muntaven i que esdevé un excel·lent 
testimoni de la magnitud que aquesta tradició ha tingut a 
Mallorca en general i a Sencelles en particular. En ell s’hi 
recullen quatre fotografies de Sencelles, tres de les quals 
fan referència al nostre llit monumental. Aquestes ens per-
69 Aquest ha estat estudiat i reproduit en bona part per Llabrés, Jaume, i Pascual, Aina, en el seu 
treball: L’àlbum de la Dormició de Jeroni Juan Tous. Palma, 2008.
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meten fer-nos la idea de com era el llit de Sencelles i, sens 
dubte, en un futur que tant de bo pogués ser immediat, 
serà un element primordial per als que emprenguin la llo-
able tasca de recuperar-lo. 

Cap a 1960 es redacta la darrera consueta preconciliar de 
la nostra parròquia i a la nota corresponent al dia de la 
Mare de Déu d’Agost, tot i que no hi introdueix massa de-
talls, s’hi pot veure que encara es muntava el llit, que a 
damunt el seu altar s’hi havien d’encendre quatre ciris, tal 
com veiem a les fotografies de J. Juan i que la imatge hi era 
col·locada durant les solemnes completes de la vigília de 
la festa:

“Fiesta de la Asunción. Se repicará ocho días antes de la fiesta. 
El sábado se repicará antes de las avemarias y se tocaran com-
pletas. Damascos todos completos menos el frontal del altar ma-
yor.70 Se pondrá el sepulcro en medio de la iglesia con 4 cirios 
sobre el altar del sepulcro. A la imagen la ponen al  empezar las 
completas. Altar mayor todo lo bueno 6 candelabros y cande-
leros y cruz de plata. Se ponen 3 cirios a la Imagen del Altar 
Mayor, 4 a S. Pedro, 2 a S. Jaime y 2 a S. Pablo. A las completas 
del sábado se enciendetoda la cera, salomones del altar, arañas y 
araña grande”.71 

La festa de la Mare de Déu d’Agost 

En aquest treball hem pogut veure com la festa de Madona 
Santa Maria d’Agost, al llarg dels segles, s’ha celebrat tot 
contemplant el misteri de la Dormició i Assumpció de la 
70 Fa referència a la tenda reial de vellut i seda, coronada amb pavelló daurat i talles d’àngels, 
reservada exclusivament per a les exposicions solemnes de l’Eucaristia, com eren les anomenades 
XL Hores. 
71Arxiu Diocesà de Mallorca: Funciones litúrgicas y anotaciones para sacristía.
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Mare de Déu. Així i tot, ja d’ençà dels primers moments 
hi ha pres part ben activa el factor més popular i, fins i tot 
podríem dir, més profà. En aquest sentit voldria manllevar 
unes paraules als amics Andreu Ramis Puig-Gròs i Antoni 
Ginard Bujosa: les festes populars són una expressió col-
lectiva de joia, arrelada en la tradició tant religiosa com 
profana, en la qual el vertader protagonista és el poble. 
Durant un espai limitat de temps, s’interromp el ritme de 
la vida quotidiana i del treball diari per exterioritzar peti-
tes espurnes de llibertat. Parlar de festes és parlar d’una 
realitat permanent, canviant i evolutiva alhora, que a par-
tir d’uns conceptes tradicionals de continuïtat, adesiara in-
corpora novetats, integra propostes aparentment alienes i 
va deixant de banda qüestions que semblaven essencials.72

   
La nostra realitat sencellera més o menys va en la mateixa 
línea. Una de les coses que no ha canviat gaire, és la manera 
d’anunciar la festa amb la pujada de la bandera al campa-
nar. Per els nostres avantpassats el ritme del seu temps ve-
nia marcat, majoritàriament, des del campanar. No fa tants 
d’anys, els rellotges mecànics eren quasi desconeguts i per 
suposat l’era digital en què ja han nascut els joves d’avui, 
ni era imaginada. Llavors, els bronzes de la nostra torre se-
nyalaven amb veu argentina el començament, el “migdia” 
i el final de la jornada, anunciaven les grans festes, convo-
caven l’Assemblea, ploraven per les partides dels germans 
i s’alarmaven davant altres contratemps. Tot això no ha 
perdut vigència. També en el campanar, en la seva part 
més alta perquè sigui ben vista, s’hi enfilava i s’hi enfila 
72 Ramis Puig-Gròs, Andreu/ Ginard Bujosa, Antoni, Les festes de Sant Domingo. Permanència, 
transformació i canvi. Llorito (Mallorca) Segles XVII-XX. Llorito, 2008. Pàg. 27.
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la bandera que proclama l’arribada de la més colenda, de 
totes les festes d’estiu, la nostra de la Mare de Déu. Deu és-
ser un costum antic a la vella Europa aquest de pujar una 
bandera al campanar per anunciar algun esdeveniment o 
festa. En un famós gravat alemany de Michael Ostendor-
fer, circa 1519, del santuari marià de Regensburg se la veu 
onejar d’alt d’una torre, mentre s’hi acosta una comitiva 
de peregrins.73 A la Catedral de Mallorca també s’incorpo-
ra aquesta acció: “La Consueta de la Sacristía empieza por 
advertir que ocho 
días antes de la fi-
esta se ponía una 
bandera, segura-
mente en el cam-
panario, y había 
repique general de 
campanas”.74

El campanar de Sence-
lles i a la galania, Na Fi-
deva.

No hem aclarit encara per quina raó, aquí tothom coneix 
la bandera de la Mare de Déu d’Agost amb el nom de Na 
Fideva. Hi ha algun poble com Maria de la Salut que també 
desconeix l’origen de la seva i li diuen “la bandera que fa 
fideus”. Hi deu haver alguna relació amb el nostre nom? Ja 

73 Llompart, Gabriel, C.R., Religiosidad Popular. Palma de Mallorca, 1982. Pàg. 264.
74 Munar Oliver, Gaspar, M.SS.CC., Devoción de Mallorca a la Asunción. Palma, 1950. Pàg. 56.
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sabem que els fideus formaven i formen part de la gastro-
nomia pròpia d’aquests dies festius d’agost, i aquí hem sa-
but mantenir el costum elaborant bones ollades de fideus 
a l’estil de roter. Quin secret amaga aquest nom misteriós 
i suggerent a la vegada? Tant de bo algun dia, o nosaltres 
o altres estudiosos (la investigació és talment una cursa de 
relleus), ho puguem resoldre. La festa ens és necessària, 
diria Gabriel Janer i Manila, perquè ens vincula a la nos-
tra terra i a la nostra manera de ser i de viure, ens refer-
ma les relacions socials i ens ajuda a recuperar els valors 
culturals, reivindicatius i lúdics. És per tot això que cada 
cop que Na Fideva és hissada, sucumbeix del nostre cor un 
sentiment que ens fa esclafir de joia vitenca, de llibertat, 
de fraternitat... En aquest sentit, vam voler que l’autor 
de la lletra dels goigs a la Mare de Déu Assumpta (2019), 
introduís una estrofa que recollís tota aquesta tradició i 
vivència nostrada:

 Revifau la nostra vila,
 manteniu-la sempre en flor,
 na Fideva quan s’enfila
 dugui el goig a cada cor...  

Com una mostra que les tradicions són vives i en cons-
tant procés d’evolució, i en l’afany d’acostar més a la gent 
aquesta de la pujada de Na Fideva al campanar, el mateix 
any (2019) també vam accedir a un nou costum. A propos-
ta de l’animosa comissió de l’Embala’t el dia i l’hora de la 
hissada va canviar. En lloc del jorn de Sant Domènec (8 
d’agost, una setmana abans del dia de la Mare de Déu) a 
les tres del capvespre (era l’hora en què suposadament la 
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gent del camp, aquest dia, abandonava la feina, deixava la 
terra de fora vila i retornava al poble), a partir de llavors 
ho celebrarem el dissabte de l’Embala’t a la una del migdia, 
dins el marc de la Capta. Tanmateix aquesta diada que ens 
recorda el final de les messes de l’estiu (segar i batre) i ens 
reporta als autèntics orígens de la festa, amb tot el seu pro-
tocol i costumari, s’ha convertit ara el gran pòrtic popular 
de la celebració de la Mare de Déu d’Agost. Amb aquest 
canvi no ha mancat la voletejada de la bandera en el cap 
curucull del nostre campanar. Ans al contrari, se n’ha re-
forçat la presència, s’ha aconseguit acostar el sentit a tot-
hom i, creiem que contribuirà a què les generacions més 
joves coneguin i estimin un dels símbols que ens identifi-
quen i ens uneixen a totes les sencelleres i  als sencellers. 

A partir del moment de la Restauració i, principalment, 
durant el segle XX és quan la Mare de Déu d’Agost va 
viure els grans canvis evolutius que ens han acostat la 
festa a nosaltres. Al llarg de les primeres dècades de la 
centúria passada, l’Ajuntament constituïa una junta en la 
qual hi prenien part dos regidors, que tenien cura de tota 
l’organització de la part popular, principalment, els balls i 
les corregudes. El mateix que ara anomenem “comissió de 
festes”, integrada per joves i al·lotes “de bona casa”, i que 
curiosament també seran coneguts amb el nom d’obrers. 
En els programes que organitzaven s’hi veu, encara, una 
continuïtat del model tradicional i amb una estructura 
quasi invariable: completes, revetlla amb música per ba-
llar a “l’estil del país” i focs artificials. I el dia de la festa 
música de xeremies, ofici solemne, refresc, corregudes de 
joies i més ball. És ben significatiu el que Antoni Florit, 
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àlies Cota, l’any 1905 apuntà a un petit dietari que portava: 
 
“Dia 14 Lunes por ser el dia antes de la Madre de Dios de Agosto 
por la noche la revela, fue de fuegos artificiales y muchos coe-
tes y música; y asistieron de obreros del Ayuntamiento Lamo 
Matias Figarola de á. Son Seletes y Antonio Puig á. Conte. Y el 
alcalde era Don Antonio Cirer á. Vicari, y la Balesa era Catalina 
Tano y ayudante su ermana, y las obreras era Juanita peredinca 
y Antonia Conta y ayudantes eran una de Can Leris de la calle 
Mayor y otra na Maria Capitá. Dia 15 Martes fiesta del pueblo 
que fue muy aplaudida por el pueblo y mucha jente ajena. Por 
la mañana oficio con sermon que predicó el Rector de Selva y 
por la tarde Visperas y procesion y despues carreras de hombres 
y cavallerias. Por la noche baile de cotas y boleros y de mala-
gueñas y feu mui animado por mucha jente que habia”.75

Fotografia dels obrers 
de la Mare de Déu 
d’Agost entorn de 1940. 
(Arxiu Sa Sella)

En aquell temps ja s’havien marcat certes diferències amb 
els diners que hom destinava a les festes de la Mare de 

75 “Un any en la vida de Sencelles” (III), dins la revista Sa Sella. Núm. 56 (juny-agost, 1998). 
Pàg. 8.
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Déu. Així, el que es recaptava amb el bacinet de l’obreria 
es destinava a la part més religiosa i al culte a l’Assump-
ció, mentre que l’Ajuntament era qui es comprometia a les 
activitats cíviques i populars amb una partida econòmica. 
Per fer-nos una idea, l’any 1904 del pressuposts munici-
pals es destinaren 120 pessetes a aquesta festa.76 Si aquesta 
partida algun any fallava o era més minsa provocava el 
descontent del poble, com va ocurrir l’any 1910: 

 
“Por ser el sabado osea la vispera de la Asunción de Nuestra 
Señora como costumbre de todos los años de la revela y mas que 
costa en presupuesto de consumos el Sr. Alcalde no tenia nada 
por la revela y no se hizo nada de fuegos ni musica en una pala-
bra nada mas que luces encendidas y el cadafal preparado y en  
vista que no se hacia nada el pueblo se alarmó y varios jovenes 
sacaron una (?) en unas cuantas letras y el  alcalde y la pareja 
de Civiles se la quitaron y la escondieron en la Sala. Dia 15 el dia 
de la Asuncion de Nuestra Señora porla mañana al oficio asis-
tieron las Obreras que se decia que habia renunciado al cargo 
porque no habian hecho nada el sabado. Pero no buscaron las 
Taulas y por la tarde habi carreras de hombres y caballos”.77 

Després el batle va reaccionar i la festa va acabar del gust 
de tothom: “y por la noche habi baile estilo del pais y ade-
mas fuegos artificiales y esto se izo porque el alcalde tenia 
miedo que el pueblo no se alarmase y que no reclamasen 
este dinero que costa en presupuesto de consumos por la 
fiesta”. El que era i és ben clar, és que la gent del poble 
arribada la festa de la Mare de Déu, si l’Ajuntament no 
l’organitza, ells l’organitzaran. No es volien, ni crec que 
ara tampoc ho consentiríem, quedar-se sense la festa: 
76  Llabrés Ramis, Macià, Notes Històriques de Sencelles. Sencelles, 2003. Pàg. 60.
77 “Un any en la vida de Sencelles” (IX), dins la revista Sa Sella. Núm. 62 (setembre-octubre, 
1999). Pàg. 7.
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“Y este dia por medio dia habi unos cuantos jovenes que se reu-
nieron y acordaron que en vista que el ayuntamiento no se ase 
fiesta nosotros por darles verguenza asemos una y asi lo acord-
amos y habi que apuntaran dinero y animarse mas hombres y 
asi lo azieron que por ultimo señalaron el dia de la fiesta que era 
el dia 28 del corriente mes. Dia 28 Domingo en este pueblo se iso 
una estreordinaria fiesta la juventud y casados de este pueblo. 
Su fiesta consistió a las tres y media carreras de hombres y caba-
llos abi premios en metálicos. Y a las cuatro y media llegada de 
la musica del rejimiento y una banda de cornetas que se paseo 
por las calles del pueblo tocando bonitos pasos dobles y a las 
seis bayle estilo del pais y a las nuevea sopar se marcharon y a 
las diez y media otra vez tocadas de musica y luego rodellas de 
fuegos artificiales y mas tarde se bailaron un bolero y despues 
bailaron una madurca osea baile de farrat que decimos y por ul-
timos a las dos una traca y la musica se marcho a tocar un poco 
a can Garau y a dormir y el dia siguiente 29 a las seis y media las 
cornetas se marcharon por las calles a tocar diana y se reunieron 
con los musicos y tocaron un poco y a las siete se marcharon 
tocando a esperar el tren a Santa Eugenia a la estación. Fin de a 
Agosto 1910”.78 

És ben significatiu haver topat per primera vegada amb 
una referència a Sencelles al “ball d’aferrat”, tan desitjat 
pel jovent i tan perseguit per l’autoritat religiosa de llavors. 
La festa de l’any 1913 ens aporta una nota summament 
interessant, car deixà “un rastre de llum” en el nostre 
poble:

“14-Agost-1913, disabte de la Mare de Déu de Agost, feste des 
poble, se beneí y inaugurá se llum electrica en aquest poble. asis-
tiren en aquest acte ses Autoritats y altres persones acompañats 
de se Bande de Musica de la Misericordi. La plase durant los tres 
dies de festa queda iluminada, lo mateix que moltas tabernas y 

78 “Un any en la vida de Sencelles” (IX), dins la revista Sa Sella. Núm. 62 (setembre-octubre, 
1999). Pàg. 7.
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botigas y ademés el llit a hon estava colocada la Mare de Déu en 
la iglesia”.79  

Els llibres d’actes i de comptes de l’Ajuntament de Sence-
lles són rics amb aportacions de notes interessants sobre 
la festa de la Mare de Déu d’Agost. Adesiara esmenta els 
noms dels dos regidors que el Ple Municipal ha anomenat 
per cuidar-se’n de tota l’organització i partides curioses 
com per exemple que la Banda de Música de Sencelles, 
dirigida per l’amo en Joan Bennassar l’any 1922 va cobrar 
150 pessetes, la contracció d’un carro i dos jornalers per 
enllestir la Plaça l’any de davant,80 refrescs, licors, premis, 
revetlla, ofici, cera, predicadors... 

D’aquell temps tenim un testimoni excepcional que ens 
ofereix Macià Llabrés Ramis: “Les festes cíviques i religi-
oses del 15 d’agost 
corrien ja a càrrec 
de l’ajuntament, 
que encarregava 
a dos regidors de 
l’organització dels 
actes. 

Plaça de la Vila 
enramellada per les 
festes de la Mare de Déu 
d’Agost, entorn de 1920-
1930, (Arxiu Bartomeu 
Adrover Vich).

79 Arxiu família Morell-Molinas, documentació pròpia de Sebastià Molinas i Amengual. Sense 
catalogar.
80 Llabrés Ramis, Macià, Notes Històriques de Sencelles. Sencelles, 2003. Pàg. 116.
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Vuit dies abans, quan les campanes anunciaven al poble 
aquesta festivitat, s’hisava Na Fideva i la gent, seguint la 
tradició, untava amb oli els ulls de les figues per poder 
menjar-ne el dia de la Mare de Déu; els peons de l’ajunta-
ment començaven a col·locar pals als voltant de la plaça i 
a preparar la bastimentada per fer-hi un arc. Després els 
revestien i els unien amb llaçades de murta així com l’arc. 
Durant aquests dies l’aroma de la murta impregnava els 
contorns de la plaça.

Cobrien el recinte en papers de colors i per il·luminar-lo 
col·locaven fanals de paper on hi podien posar una es-
pelma. Fou l’any 1922 quan, per primavera vegada es va 
fer una instal·lació elèctrica. Per cert, que l’ajuntament 
va haver de pagar a l’amo Antoni Guixa 300 pts. per les 
instal·lacions del 1922 i 1923. Llavors, també, tota la gent 
s’afanyava en tapar clots i aplanar els carrers, gratuïta-
ment, per deixar-los enllestits per les festes. A aquesta tas-
ca hom l’anomenava “fer fàbrica” i cal tenir present que 
no fou fins als anys seixanta del segle XX que s’asfaltaren 
els primers carrers del nostre poble. Aquest bon costum 
que demostrava estima pel poble, era ben antic i queda 
demostrat ja a la documentació antiga. Llavors les forces 
vives corresponien a tots els que hi havien pres part fent-
se càrrec de les despeses que sorgien i convidant-los a un 
refresc el dia de la festa de la Mare de Déu:

 
“Als 20 Agost 1778 se ha fet Polisa a favor de lo Honor Jordi Mut 
Clavari corrent de vuit lliuras a favor de lo Honor Raphel Verd 
Regidor y son per haver aportat retble el seu carro set dies en la 
fabrica se fa per los carrers y per haver asistit quatra días en dita 
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fabrica”.81  
Començaven els actes religiosos amb les completes de la 
vigília de la festa. El matí de la Mare de Déu tenia lloc 
l’ofici solemne amb un predicador extern. Després, tot-
hom acudia al monument, col·locat als fons de l’església, 
on hi havia instal·lada la verge jacent, i rebien dels obrers 
de la festa un brot d’alfabeguera. A la sortida tenia lloc 
en el saló d’actes el refresc que l’ajuntament oferia al po-
ble. El capvespre tenien lloc les corregudes al cos. Uns dies 
abans s’havien marcat amb una arada amb pala els punts 
de partida i d’arribada. La majoria dels participants corri-
en descalços pel rostoll. La cloenda de la festa era el ball 
a la plaça. Els obrers tenien el privilegi d’obrir la vetllada 
acompanyada de la banda de música”.82

Components de la banda de música de Llorito en una de les seves actuacions 
a Sencelles. La instantània fou presa a davant les escoles velles de Can Bril, al 
fons hi podem veure el campanar i el casal de Can Tano. (Fotografia publica-
da per Ramis Puig-Gròs, Andreu/ Ginard Bujosa, Antoni, a Les festes de Sant 
Domingo. Permanència, transformació i canvi. Llorito (Mallorca) Segles XVII-XX. 

Llorito, 2008).

81 Arxiu Municipal de Sencelles. LLibre de registre de Pòlisses. Núm. de catàleg 1714. Fol 114.
82 Llabrés Ramis, Macià, Notes Històriques de Sencelles. Sencelles, 2003. Pàg. 146.
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Les festes de la Mare de Déu d’Agost, en virtut de la impli-
cació que sempre hi havia tingut la part civil i religiosa del 
poble tenien el caràcter de festes cíviques i religioses. Aquest 
fou abolit amb l’arribada de la Segona República a Espa-
nya i el progressiu deteriorament de les relacions entre 
l’Església i l’Estat. Un cop proclamat el nou sistema polític, 
dia 18 d’abril de 1931 quedà constituït el nou Ajuntament 
de Sencelles. Just, dins el mateix mes es va trametre als go-
vernadors civils l’ordre de no acudir oficialment a cap acte 
religiós i un cop promulgada la nova Constitució de la Re-
pública Espanyola quedà declarat que l’”Estat Espanyol no 
té religió oficial”. Així el president Niceto Alcalá Zamora 
podia llançar aquelles cèlebres paraules seves: “Espanya 
ha deixat de ser catòlica”. Aquell mateix any l’Ajuntament 
deixà d’assistir en corporació a les funcions religioses de 
la Parròquia. Així ho comunicava el batle Miquel Durán a 
mossèn Guillem Parera poc abans de la festa del Corpus: 

 
“Contestando a su atento escrito de fecha de los corrientes, por 
el que invita a esta Alcaldía y Corporación a presidir los cul-
tos de Corpus Cristi, próximos a celebrarse, cábeme la honra 
de participarle que consecuentes con las normas emanadas del 
Gobierno Provisional de la República Española, a ellas atempe-
rarán su actuación con respecto al particular los componentes de 
esta Corporación Municipal”.83 

Les festes populars de la Mare de Déu d’Agost, a partir 
d’ara passen a denominar-se oficialment i exclusivament, 
cíviques. Però així i tot, aproximant-se aquelles diades 
de festa el rector recorda a l’Ajuntament que “esta Muy 
Ilustre Corporación, desde tiempos inmemoriales, ha sido 
83 Arxiu Parroquial de Sencelles. Carpeta IV, amb tota la documentació referent al rectorat de 
Guillem Parera Pasqual (1913-1950). Sense foliar.
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honrada con los cargos de OBREROS” i segueix oferint-
los llibertat de decisió “suplico de sirva significarme, si 
obedeciendo a nuevas orientaciones a que se quiera atem-
perarse, está en el ánimo de la digna Corporación de su 
presidencia renunciar al referido cargo a que tanto honor 
han dispensado, hasta la fecha, los Consejos Municipales 
que han precedido”.84  La resposta, que era d’esperar que 
no seria d’altre tenor, diu: 

“Consecuente a su atento escrito de fecha 5 de los corrientes, 
por el que me participa entre otras cosas, le signifique si esta 
en el ánimo de la Corporación que presido el renunciar el car-
go de Obrero en la festividad de la Asunción de María Santísi-
ma Patrona de esta Villa, próxima a celebrarse, me apresuro a  
poner en su conocimiento lo siguiente: La Corporación de mi 
Presidencia al tratar de la celebración de las fiestas patronales de 
este Municipio en el corriente año, que costea el Ayuntamiento, 
acordó que estas tuvieran el carácter única y exclusivamente de 
CIVICAS; y, en consecuencia con dicho acuerdo esta Alcaldía 
renuncia al dicho cargo de OBRERO con que había honrado a la 
Corporación Municipal”.85 

Sembla que a pobles veïns com Costitx ja s’havia popula-
ritzat el “ball d’aferrat”, però per aquí no en volien sentir 
ni parlar. Algun intent d’introduir-lo sí que hi havia hagut, 
però sempre havia topat amb l’oposició per part dels qui 
defensaven que aquell tipus de ball faltava a la moralitat. 
És ben conegut que les responsables de la congregació de 
les Filles de la Puríssima a Sencelles vetllaven de valent 
per saber quines al·lotes del poble assistien a aquest tipus 
84 Arxiu Parroquial de Sencelles. Carpeta IV, amb tota la documentació referent al rectorat de 
Guillem Parera Pasqual (1913-1950). Sense foliar. 
85 Arxiu Parroquial de Sencelles. Carpeta IV, amb tota la documentació referent al rectorat de 
Guillem Parera Pasqual (1913-1950). Sense foliar. 
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d’actes, enviant persones de la seva confiança a vigilar a 
través dels embalats de teles que feien a la plaça. Cada 
membre de la congregació que hi era sorpresa, automà-
ticament era tatxada de les llistes, desproveïda de la me-
dalla i, per més escarni públic, el dia que es casava no li 
posarien el pendó bo de la Puríssima a l’altar. Els joves que 
formaven part de la Congregació Mariana i que estaven 
obligats a portar una vida de castedat absoluta com el seu 
patró Sant Lluís Gonçaga, també tenien prohibidíssima 
l’assistència a tals actes i els feien complir un compromís 
de portar una vida exemplar. Dins aquells cercles de mo-
ralitat catòlica tan rígida es llançaven improperis en forma 
de glosa envers aquelles persones o pobles que accedien a 
aquestes “modernitats”:

 A Costitx ses costitxeres
 ballen amb so monyo ben estirat,
 no importa anar a Ciutat
 per veure dones fresques i rumberes.86

Tenim diversos i molt interessants testimonis d’aquells mo-
ments. Josep Oliver Roig de Can Coranta, en demanar-li si 
quan era jove el deixaven anar a ballar d’aferrat, ell amb 
força contestà: “No n’hi havia, a Sencelles no deixaven fer-
ne. A Cas Felanitxer, en Sebastià n’ensenyava i feia pagar 
tres pessetes. Tenia un gramòfon amb discos... Hi havia 
pobles que no miraven tan prim, a Algaida i a Binissalem 
feien revetles. La primera vegada que en feren una, que 
jo me’n recordi, va ser un “San Quintín”, el Rector Pare-
86 L’hem contà na Tonina Ramis Ferrer, Racó, veïna de canostra amb qui sempre vam tenir una 
estreta relació. Fins i tot presumiem d’haver estat la meva teta. Morí a Sencelles l’any 1918 a 
l’edat de 104 anys ben complits. 
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ra estava rabiós”.87 A na Francisca Miralles Horrach, d’es 
Campàs, en demanar-li si va anar mai a ballar d’aferrat 
contestà: “Nooooo, rellamps! Això si que no. Mos hauri-
en despuntat de Filles de la Puríssima. A ballar boleros i 
jotes, sí”.88 Na Tonina Ramis Ferrer de Can Racó, ho deia 
ben clar: “Les monges i capellans no ho volien”, fins i tot 
a les al·lotes que havien anat a ballar “els diumenges en 
anar a combregar, certes “beates” els pegaven una estira-
da i els treien de la fila i no els hi deixaven anar. Era molt 
vergonyós”.89 Rosa Colom de Can Castell, diu: “si anàvem 
a ballar mos esborraven de Filles de la Puríssima. A jo me 
llevaren sa medalla es dia que es va casar n’Esperança, Va-
lero i en Jaume, Garrover. Més tard me la tornaren. Pensau 
que si mos llevaven de Filles de la Puríssima, el dia que 
ens casàssim no posarien a l’altar major es “pendón”. Això 
era un despreci molt gros per sa novia”.90 I Margalida Ben-
nàssar Llabrés, Escolana, afegí: “M’esborraren de Filla de 
la Puríssima, però em tornaren a apuntar, ja que vaig pro-
metre a na Margalida, Morreta que no hi tornaria, ho vaig 
fer per poder participar a una comèdia que havien de fer 
a ca ses monges. Em tornaren a esborrar ja que vaig tornar 
a ballar”.91  
      

87 Sa Sella, núm. 109, octubre-desembre, 2007. Entrevista de Maria Vich Cirer a Josep Oliver 
Roig. Pàg. 21.
88 Sa Sella, núm. 115, abril-maig, 2009. Entrevista de Maria Vich Cirer a Francisca Miralles 
Horrach. Pàg. 27.
89 Sa Sella, núm. 119, gener-març, 2019. Entrevista de Maria Vich Cirer a Tonina Ramis Ferrer. 
Pàg. 15.
90 Sa Sella, núm. 112, juny-setembre, 2008. Entrevista de Maria Vich Cirer a Rosa Colom Bauzà. 
Pàg. 11.
91 Sa Sella, núm. 114, gener-març, 2009. Entrevista de Maria Vich Cirer a Margalida Bennàssar 
Llabrés. Pàg. 9.
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Programa de les festes de 
la Mare de Déu de l’any 1939.

Abolida la República la festa retornà al seu caràcter on 
s’hi mesclava la part cívica i més popular amb la religio-
sa. Ramis/Ginard diuen en aquest sentit: “La conseqüèn-
cia directa de la guerra és la continuació de les festes de 
caràcter civil i religiós, amb una forta embranzida de les 
cerimònies religioses, amarades d’una clara intenciona-
litat política, en el marc ideològic del nacional catolicis-
me de la postguerra... La instrumentalització política i la 
convivència del règim amb l’Església és aclaparadora”.92 
El programa de 1939, és a dir de les primeres festes ce-
lebrades a Sencelles un cop haver acabat la Guerra Civil 
92 Ramis Puig-Gròs, Andreu/ Ginard Bujosa, Antoni, Les festes de Sant Domingo. Permanència, 
transformació i canvi. Llorito (Mallorca) Segles XVII-XX. Llorito, 2008. Pàgs. 155-156.
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és ben significatiu. Els pressuposts, avenint-se en els mo-
ments difícils que es vivien, són més bé senzills. I els actes, 
com no podia ser d’altra manera, amb un marcat caràcter 
d’exaltació patriòtica. Duraren tres dies i s’anunciaven en 
un full volander que portava el següent títol: Programa de 
las fiestas patronales que se celebraran en Sancellas los días 13, 
14 y 15 de Agosto del Año de la Victoria”.93 A les 8 del matí 
del primer dia es començà amb un “repique general de 
campanas, disparo de morteretes, pasacalles por la gaita 
i tamboril, izándose en los edificios públicos las banderas 
Nacional y del Movimiento”. Al llarg del matí la joven-
tut del poble va celebrar una festa en honor del seu patró 
Sant Lluis Gonçaga que consistí amb una funció religiosa 
a l’església amb assistència “de las autoridades, jerarquias 
del Movimiento y las tradicionales parejas de obreros, que 
lucirán los trajes regionales”. A migdia, refresc ofert pel 
rector a les autoritats, al capvespre jocs infantils i al ves-
pre, cercaviles i ball a càrrec de la banda de música d’Inca. 
En tocar les 12 de la nit, toc de queda als acords de l’himne 
nacional d’Espanya i tothom a retiro. El dia 14 començaren 
les celebracions a les 9 del matí amb el cant d’un solemne 
Te-Deum a l’església parroquial i, acte seguit, “manifesta-
ción patriótico-religiosa, que saliendo de dicha Iglesia, se 
dirigirá al Oratorio de las Hermanas de la Caridad para 
hacer donación a la Hija Ilustre de nuestro pueblo, Sor 
Francisca Ana Cirer de una Bandera Nacional que Sance-
llas regaló al 3er. Batallón del Regimiento de Infantería de 
Palma nº 36 y, hoy de vuelta, los excombatientes cumplen 
su promesa”, missa en honor dels Caiguts que celebrà 
93 Vull agrair a Maria Rosa Oliver Coll, de Can Coranta, que  tot d’una que ha trobat aquest 
programa de les festes de la Mare de Déu d’Agost de 1939, l’hagi posat a la meva disposició.
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l’ex-combatent Don Bartomeu Saurina i un refresc amb 
el qual l’Ajuntament va voler obsequiar a tot l’estament 
militar a Can Garrover. Al capvespre “carreras pedestres 
en el Cos, en que se disputaran valiosas joyas, premios en 
metálico y bonitas sorpresas”, cercaviles amb la banda de 
música d’Inca i a les 21h, “solemnes completas en honor 
de la Asunción de Nuestra Señora con asistencia de las au-
toridades y los clásicos obreros”. Seguidament començà la 
revetlla. “a la salida se bailaran varias jotas segun costum-
bre [i] concierto por la mencionada banda en la Plaza de 
España, alternando con disparo de Fuegos Artificiales”. El 
dia de la Mare de Déu: cercaviles amb els xeremiers, ofici 
solemne amb assistència d’autoritats, jerarquies i obrers. 
Refresc a la Sala, més carreres en el cos, més música de 
la banda d’Inca, més balls regionals i a les 12 en punt de 
la nit, traca final acompanyada dels himnes, un cop més, 
Nacional i del Moviment. Un nexe comú a totes les festes 
del nostre poble, governassin els de l’Esquerra o els de la 
Dreta, ha estat la revetlla amb rodelles, coets i tota casta de 
focs artificials. Durant les primeres dècades dels segle XX 
aquest espectacle ineludible era encomanat a mestre Ber-
nat Bessó, popularment conegut com el foquista de Llorito.

Mestre Bernat Bessó, de 
Llorito, i la seva família 
dedicada a la fabricació de 
focs d’artifici. (Fotografia 
publicada per Ramis Puig-
Gròs, Andreu/ Ginard 
Bujosa, Antoni, a Les festes de 
Sant Domingo. Permanència, 
transformació i canvi. Llorito 
(Mallorca) Segles XVII-XX. 
Llorito, 2008). 
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Dins els anys cinquanta i principis dels seixanta més o 
menys es mantenia la forma tradicional de celebrar la fes-
ta: 

“Dia 14. Se celebran solemnes completas en honor de la Asun-
ción. Dia 15. Fiesta de la Asunción, Patrona de Sancellas. Por la 
mañana ha tenido lugar solemne oficio siendo el celebrante el Sr. 
Ecónomo, asistido por los Rvdos. Bartolomé Oliver, Pbro. de esta 
y P. José Salas, C.R., Ecónomo de la parroquia de la Asunción de 
Son Espanyolet de diácono y subdiácono respectivamente. Ha 
ocupado la Sagrada Cátedra (això volia dir que havia predicat 
el sermó) el Rvdo. D. Pedro Amorós. Profesor del Seminario y 
Vicepostulador de la Causa de Beatificación de la Sierva de Dios 
Sor Francisca Ana Cirer. Se han celebrado diferentes festejos cí-
vicos, como concierto por la banda de música Filarmónica de 
Porreras, carreras de caballos, pedestres, cucañas, carreras de 
cintas, futbol y bailes regionales por las agrupaciones “Aya-
mans” de Lloseta y “Aires de Montanya” de Selva”.94 

La crònica de 1961 afegeix que s’havien celebrat “comedia 
al aire libre y otras atracciones”. Ens trobem en el temps en 
què el ball d’aferrat encara no era acceptat per tothom i per-
seguit per alguns sectors del poble. A la mateixa entrada 
corresponent a l’any 1962 s’especifica ben clar que “tienen 
lugar las fiestas populares, siendo uno de los pocos pue-
blos que se celebran con decoro”.95

Sencelles fou dels darrers pobles de Mallorca que en el seu 
programa de festes populars hi va introduir les “berbenes” 
i la llibertat de balls. Les primeres que es celebraren foren 
l’any 1964 i a la placeta de Son Morey, aleshores anome-
nada de José Antonio Primo de Ribera, ja que l’ecònom de 
llavors no va voler que es celebressin a la Plaça de la Vila 
94 Arxiu Parroquial de Sencelles: Crónica de la Parróquia de Sancellas. 1951-1962.
95 Arxiu Parroquial de Sencelles: Crónica de la Parróquia de Sancellas. 1951-1962.
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a davant l’església i la rectoria. La celebració d’aquesta va 
suposar un disgust molt gros per la gent més conserva-
dora. Arrel d’aquell fet, fins i tot, la senyora de Can Moli-
nas va prohibir que el jovent del poble pogués fer us del 
Camp de s’Òliva per jugar-hi a futbol. El dilluns de la Mare 
de Déu d’Agost hi feren passar arades i a partir d’aquí va 
començar el periple d’anar trobant diverses finques on du-
rant anys s’hi celebraren els partits. Les amances de tancar 
Can Garrover també es feren sentir. Els testimoni que hem 
recollit de la primera “berbena” ens asseguren que voltant 
tota la placeta es col·locaren un gran nombre de taulons, 
drets i amb uns dos mestres d’alçada cada un, que feien 
una mena de barrera que impedia veure el que succeïa 
dins el recinte. Toni Vallés ho relata així: 

 
“El cadafal estava ben al mig i voltant les cadires i la gent. No 
vos penseu que va ser una qüestió pacífica per la primera verbe-
na a Sencelles. Ja feia anys que a la majoria de pobles de l’illa es 
celebraven revetles. Al nostre poble hi havia ball però no berbe-
na tal com les coneixem, es a dir un grup a damunt un cadafal i  
la gent ballant. Els sectors més conservadors s’hi havia oposat, 
inclús havien dit que tancarien el casal de  Can Garrover als jo-
ves si tenia lloc cap berbena. Al final la realitat s’imposà i aquest 
any s’obrí el meló i com que som així com som, passarem de no 
fer berbenes a fer les millors de Mallorca”.96

 

96 Vallés Perelló, Antoni, “Les berbenes de Sencelles” a Revista Sa Sella. Especial monogràfic La 
música i els músics de Sencelles. Núm.153. Maig, 2017. Pàgs. 59 i 60. 
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Fotografies d’unes 
de les primeres 
“berbenes” celebrada 
a Sencelles. Fixeu-
vos en alguns detalls 
de la primera: les 
caderis i tauletes 
aplagadisses de fusta 
que tots recordem, 
les barreres que 
tancaven el recinte i 
els “caparrins” que 
guaiten per damunt. 
(Foto cedida per 
Bartomeu Ferrer). 
A la segona, alguns 
joves de Sencelles 
fent de “barmans” 
darrera la barra que 
cada any es muntava 
en el recinte de 
les revetlles. (Foto 
d’Aina Ramis)

Els primers anys actuaren a Sencelles artistes de relleu 
internacional com els The Excelents, Los Behemios,  Albano 
“que venia de guanyar el festival de San Remo i havia 
guanyat molta notorietat” i que també amb la seva espo-
sa Romina Power participà al festival de Eurovisión, Luis 
Aguilé, Mari Trini, Las Grecas, Antonio Machin... En aquests 
moments la crònica parroquial es limita a consignar única 
i lacònicament la celebració de l’ofici. Eren els temps que 
s’intuïen grans canvis socials, religiosament es comença-
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ven a respirar els aires renovadors del Concili Vaticà II i 
civilment es despertaven ànsies d’avançar envers una lli-
bertat que arribaria amb la Democràcia a l’estat espanyol 
(1975). Les solemnes completes es deixaren de celebrar i el 
llit de la Mare de Déu quedaria relegat a l’abandó.

Hem de contextualitzar aquests corrents de canvis en una 
època de transformació molt profunda que seria el prece-
dent de la modernitat que ara coneixem. “Les causes de 
l’evolució s’expliquen per una diversitat de factors d’una 
gran transcendència: els canvis en els costums i en les pau-
tes de comportament social, la millora general de la situ-
ació econòmica i del benestar, la influència de la primera 
etapa de gran desenvolupament del turisme de masses, la 
progressiva pèrdua d’influèn-
cia de les estructures eclesiàs-
tiques, la relaxació del règim 
polític més autoritari, l’expan-
sió de nous mitjans de comu-
nicació o la nova generació 
de les persones que no havien 
viscut la guerra civil”.97  

Plaça de Sencelles enramellada per les 
festes a principis dels anys vuitanta. Ob-
serveu l’arc de l’entrada amb el cartell 
de bones festes, el cadafal al fons, la ma-
nera de col·locar el paperí fent una coro-
na amb un cércol central i Na Fideva en 
el Campanar.

97 Ramis Puig-Gròs, Andreu/ Ginard Bujosa, Antoni, Les festes de Sant Domingo. Permanència, 
transformació i canvi. Llorito (Mallorca) Segles XVII-XX. Llorito, 2008. Pàg. 157.
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A la dècada dels anys 70 es visqueren a Sencelles canvis 
prou importants que també es manifestaren en les nostres 
festes. A partir de 1972 es canvia el format dels progra-
mes. Fins aleshores s’imprimien uns fulls volanders que 
es fixaven als caps de cantó i a les entrades de llocs pú-
blics i botigues. En aquests s’hi anunciaven els actes més 
extraordinaris. A partir d’ara s’editarien una mena de lli-
bretons com els que coneixem, on a més de la salutació 
del batle o de la comissió de festes, s’hi inclourien una 
llarga teringa d’espònsors publicitaris dels comerços i em-
preses de sencellers que s’implicaven en el finançament 
de les festes. N’hem recollits uns quants publicats entre 
1972 i 1984, per tal que el jovent de Sencelles es faci una 
idea de la gran transformació empresarial que ha sofert el 
nostre poble. Eren els anys que ALSA Espanyola, la fàbrica 
d’accessoris per calçat situada al camí de Cas Canar duia 
la doma a Sencelles, i amb la col·laboració i potencial del 
seu personal laboral animaven bona part de la cultura del 
nostre poble: l’organització de les primeres colcades dels 
Reis d’Orient, de les confraries de Setmana Santa, de les 
primeres carreres ciclistes i el patrocini de revetles, certà-
mens, concursos, etc. Merceria Sa Tenda, matança Barto-
meu Verd, cafè Can Papa, Elèctrica Coll (venta i reparació 
d’electrodomèstics, ràdios, televisions, afaitadores, equips 
de música...), “Desfondes para plantaciones agrícolas Juan 
Jaume”, bar Can París (especialitat amb llet freda prepa-
rada), Foto Pons (comercial i publicitària, revelats, fotos 
de carnet i d’estudi, reportatges, en color i blanc i negre), 
tractors i maquinària agrícola John Deere, Autocares Coll, 
Pons Oliver (transistors, tocadiscos, geleres, cuines de 
butà... tresillos, menjadors, vaixelles, cristalleries... ob-
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jectes de regal i llistes de noces), Seguros Mare Nostrum 
(agència de Sencelles), bar Can Coques, bar Jaime Aleñar, 
OSCA maquinària industrial agrícola, Socias y Rosselló, 
tintoreria Stil, carnisseria Cas Pastoret, pinsos San Isidro 
(distribuïdor de Sencelles), autoservici i forn Gabriel Sans 
(s’Arenal), drogueria Pep Just, forn Ca s’Escolà, Elèctrica 
Sencelles, mobleria Cirer, restaurant Can Ramis, botiga Ca 
na Rosa, autoservici Magdalena Ramis, magatzem Llorenç 
Ramis (material de construcció), botiga Ca na Parisa, forn 
Can Pep, transports Antoni Ramis, taller de mecànica Ben-
nasar, perruqueria Aloy, perruqueria Magdalena Andreu, 
perruqueria Can Coranta, merceria Can Benito, transports 
i agència “Sancellas”, peixetaria Maria Cirer, automecà-
nica Sencelles B. Vaquer, pinsos Auxam (distribuïdor de 
Sencelles), botiga Magdalena Aloy, botiga de Can Jordi, 
Can Negret (el bar del jovent de Sencelles), Embotits Pa-
gesos, fusteria Ramon Puig, Societat de Caçadors de Sen-
celles, Fusteria Pons Noguera, músic-bar s’Espiga, fusteria 
Miquel Alomar, boutique infantil “Moneries”...

El mateix interval de temps (1972-1984), si bé les revetles 
anaren perdent categoria progressivament, com ja hem dit, 
el programa festiu s’anava ampliant i l’oferta d’activitats 
de cada cop era més variada. L’any 1972 començaren dia 
12 d’agost, amb la il·luminació general dels punts més es-
tratègics del poble, concurs de dibuix, passa carrers i con-
cert de la banda de música de Montuïri i a les 11 del vespre 
actuació de Madò Buades, campeona nacional de cançons 
de fora vila. Diumenge dia 13 els sencellers es despertaren 
amb toc de diana a càrrec dels nostres xeremiers i, a partir de 
les 10, “gran concurso de habilidad en el manejo de trac-
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tor y tractor con remolque, en el campo de deportes, con 
premios valiosísimos, nunca igualados en la provincia”, 
organitzat per la “Hermandat de Labradores” de Sence-
lles i amb premis (20.000 pessetes en metàl·lic i 30.000 en 
trofeus) patrocinats per la Caixa d’Estalvis de Balears, D. 
Nadal Campaner, D. Ventura Rubí, la Càmara Agrària de 
Sencelles, el rector D. Felip Guasp... Al capvespre la popu-
lar carrera ciclista organitzada per la fàbrica ALSA Españo-
la consistent en un circuit urbà de 75 voltes, més de 16.000 
pessetes en els tretze primers classificats i 100 pessetes per 
cada un dels participants classificats. Ja de nit, “extraor-
dinaria berbena en el 
recinto de la plaza Es-
colar” amb Margaluz i 
amb els Javaloyas.  

Detall d’una de les festes 
en homenatge a la Vellesa. 
Hi veiem a mestre Maties 
Oliver de Can Coranta i la 
seva dona Francisca Roig. Els 
acompanya la neta Francisca 
Oliver Coll.
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Dia 14, dissabte de la festa de la Mare de Déu, hi va haver 
carreres infantils i “carreras de cintas bordadas por simpá-
ticas señoritas de la localidad”. En aquest temps l’home-
natge a les persones majors del poble, patrocinat pel Mon-
tepio, (Caixa d’Estalvis per a la Vellesa i Mont de Piedad 
de les Balears, després “Sa Nostra”) es consolida i esdevé 
un element essencial a les nostres festes. A les 22h “vistoso 
castillo de fuegos artificiales realizado por el sr. Frontera 
de Portol”. Llavors revetla amb los Álamo, los Beta i Luis 
Aguirre. El dia gran de les festes, com de costum l’ofici ma-
jor del matí, acte seguit “vino español en el salón de actos 
del Muy Ilustre Ayuntamiento” i corregudes de joies. Al 
capvespre partit futbol (dispuntándose un valioso trofeo 
patrocinado por el M.I. Ayuntamiento: Altura de Llose-
ta-Sancellas), concert de la banda de música d’Algaida i 
vetllada de comèdia. I dia 16, cucanyes infantils i gran fi-
nal de festes que s’anunciava com a “fiesta incógnita” que 
es convocava per a l’assistència general. 

Molts dels testimonis recollits d’aquesta època ens parlen 
de la presència de torroneres i avellaneres per les festes 
d’Agost. Havien vingut per la fira del tercer diumenge 
de maig i ara es tornaven fer habituals. Dos o tres dies 
abans dela Mare de Déu aaribaven a Sencelles i estenien 
els seus envalats a davant la Sala o a la placeta de Son Mo-
rey. Es recorden perfectement les madones amb devantal 
de blondes enmidonades que no es movien del poble fins 
al dilluns de la festa i dormien a davall les taules que pa-
raven. Les més populars eren les dues germanes Cueto o 
“ses Inqueres”, una despatxava joguines i l’altre dàtils, po-
mes confitades, cocos, avellanes, torrons, xufles i “cotó de 
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sucre americà”. Asseguraven el negoci familiar amb una 
tàctica ben ocurrent. Si primer anaves a la que venia ju-
guetes aquesta te deia: “i que no heu de comprar un datilet 
o un cocoquet a sa meva germaneta?”. I viceversa: “i que 
no vos n’heu de dur una jugueteta de ses que du sa meva 
germaneta?”.

Els llocs d’avellaneres 
s’instal·laven a 
Sencelles per la fira 
de maig i per les 
festes de la Mare 
de Déu d’Agost i 
la seva presència, 
pels productes que 
oferien, era ben 
esperada durant tot 
l’any. 

L’any 1973 es celebraren entre els dies 11 i 15 d’agost. S’ini-
ciaren amb una amollada de coets per anunciar l’arribada 
de les festes, es celebrà per segona vegada el concurs de 
tractoristes i, també, es disputà el segon Gran Trofeu Alsa 
Española de carreres ciclistes, aquest cop amb un recorre-
gut per sol rústic. Aquest any actuà per primera vegada 
a Sencelles la “companyia de comedis” de Xesc Forteza 
amb l’obra Trumfos Oros. Focs artificials, revetla, ofici, car-
reres a peu, vi d’honor a la Sala, partit de futbol (C.D. San-
cellas-C.D. Lloret) i gran final de festes amb l’actuació de 
Rapsodia Española i l’actuació de l’agrupació folklòrica Aires 
Mallorquins, tot sota la direcció de mestre Jaume Company. 
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Els anys que vingueren després es repetí el mateix esque-
ma. Tan sols apuntar que l’any 1975 la nit de teatre anà a 
càrrec dels joves comediants de Sencelles que, sota la direc-
ció de Don Macià Llabrés, Renyina, havien de constituir-se 
en Grup Teatral Santa Àgueda. Aquell any debutaren amb 
l’obra Molta feina i pocs doblers, original de Joan Mas i hi ac-
tuaren Joan Cirer, Rei, Josep Cirer, Puça, Bartomeu Llabrés, 
Riera, Jaume Ramis, Pica, Felip Serra, Garrover, Magdalena 
Ramis, Pelea, Isabel Domenge, Domenge, Antoni Llabrés, 
i Antònia Cirer, 
Teco.
 

Components del 
grup teatral Santa 
Àgueda de Sencelles 
en una de les  moltes 
representacions de 
la dècada dels anys 
vuitanta (Fotografia 
de Felip Serra).

L’any 1976 s’introdueixen per primera vegada altres ac-
tes que, tot i que després es deixaren de celebrar, encara 
romanen en el record de molts: la mostra de pintura anu-
al que anaven alternant els pintors locals Aleix Muntaner 
de Can Morell i Guillem Llabrés de Binifuell, el pregó de 
festes pronunciat per primera vegada per Don Rafel Va-
llès Capó, Merris, i la gran proclamació de la Pagesa Major 
de Sencelles i de les seves pageses d’honor. Curiosament, 
trobem la inspiració d’aquest acte en la Festa des Vermar 
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de Binissalem instaurada l’any 1965 per iniciativa del Club 
Atlant i Don Llorenç Moyà i Gilabert de la Portella. Dos 
anys després a la veïna vila del Raiguer elegiren per pri-
mera vegada la Vermadora Major i les seves vermadores 
d’honor, que serien les encarregades d’oferir el most no-
vell de cada vermada a Santa Maria de Robines. Llavors es 
començà a estilar que la cort s’integrés, cada any, a més de 
les naturals de Binissalem, amb altres vermadores d’ho-
nor vingudes dels pobles veïns on la vinya i el vi també hi 
tenia incidència històrica. És el cas de Sencelles, que l’any 
1972 hi envià Maria Eugènia Ferrer Llabrés, de Can Xim 
de Cas Canar,98 i, alguns anys després, a Magdalena Ramis 
Bibiloni, Pelea, entre altres. Llavors el batle de Sencelles, 
Macià Llabrés, Renyina, relacionat per vincles familiars 
amb el món del vi, va creure oportú que a Sencelles s’ha-
via d’elegir la seva particular pagesa major i les d’honor, les 
quals, a mode de les “reines de les festes” tan freqüents a 
altres comunitats com al País Valencià o, fins i tot, les Va-
lentes Dones de Sóller, exercirien una certa representativitat 
del poble de Sencelles en els actes solemnes i festes que 
s’organitzessin aquí o quan fossin requerides a fora poble. 
L’elecció de la primera Pagesa Major va recaure en Victòria 
Coll Ramis, Parissa, i la cort d’honor Bel Cirer, Teco, Joana 
Llabrés, Lluc, i Isabel Domenge. 

La dècada dels anys setanta va incloure en les festes de la 
Mare de Déu d’Agost el campionat de carreres de cavalls a 
la finca de Son Saletes, amb tanta ressonància a fora poble. 
I també, la instal·lació a la mateixa finca d’una plaça de 
98 Pons Comas, Jaume, 50 Festes des Vermar a Binissalem. Evolució d’una festa. Binissalem, 
2015. Pàg. 36.
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braus mòbil, on s’hi celebraren importants festivals tau-
rins. En aquests la gent hi assistia vestits amb les millors 
gales i les autoritats i gent principal hi arribaven amb ga-
leres que venien, aposta, de Ciutat.
 
El dia de la Mare de Déu de 1976 el Grup Santa Àgueda posà 
en escena l’obra L’amor venia en taxi amb actuació de Ma-
cià Llabrés, Pou, Magdalena Ramis, Francisca Cirer, Teco, 
Tomeu Llabrés, Toni Bennassar, Potecari, Pere Josep Cirer, 
Joana Sans, Masset, Bel Domenge i Joana Llabrés, Lluc. Di-
recció: Macià Llabrés, apuntador: Joan Llabrés, i equip de 
muntatge: Toni Vallés Cirer, Merris, Joan Llabrés Munar, 
Porrassà,  i Josep Pons Ginard, Bitzo. Es comptà per prime-
ra vegada amb l’actuació d’un grup de simpàtiques Majo-
rettes, aquest cop vingudes d’Alaró i s’organitzà el concurs 
de Balls Mallorquins amb una sèrie de condicions: que tots 
els participants fossin de Sencelles, que anessin vestits de 
pagès o pagesa i que hi participessin organitzats amb pa-
relles, trios o grups, tot ballant boleros, jotes o copeos. Ens 
trobem en l’època que, entre el final del Règim i els inicis 
de la Democràcia, a Sencelles s’hi desenvolupa un gran 
dinamisme social, promogut en bona part per l’entitat cre-
ada sota els auspicis de la joventut del poble i amb el nom 
de Centre Cultural de Sencelles, dia 28 de març de 1974, po-
sant en marxa, així, els antecedents del teixit associatiu de 
Sencelles: creació del grup de teatre Santa Àgueda, el club 
d’esplai Es Pla al redós de la parròquia de Sant Pere, la 
dinamització de la biblioteca municipal, organització de 
conferències, cursos, excursions, viatges, campaments, ex-
posicions... 
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Durant les festes de 1977 s’entregaren per primer cop els 
premis del certàmens de pintura i del de fotografia local i 
històrica. S’organitzà la competició d’escacs entre els joves 
de la localitat: Francisco Pastor, de Son Pelea, Martí Cirer, 
Garrit, Miquel Fiol, Jaume Arrom, Antoni Bennassar, Joan 
Ramis, Francisca Cirer, Teco, Isabel Cirer, Teco, Magdalena 
Ramis, Pelea, Antoni Vallés, Merris i Pere Torrens. Es comp-
ta amb la participació de l’ex campió de Balears, Llorenç 
Vives. A l’elenc del grup Santa Àgueda, escenificant aquell 
any Es sogre de madò Rosa, s’hi afegiren: Margalida Aloy 
Llabrés, de sa Cometa, Toni Horrach Fiol, Bugeta, Llorenç 
Ferragut Llabrés, Cartutxo, i Pau Ramis Bibiloni, Pelea.
 
L’any 1979, instaurada plenament la Democràcia a Espan-
ya, el programa ja s’edita en català i es emprada habitual-
ment la grafia Sencelles. Encetaren les festes les Majorettes 
de Costitx, el pregó anà a càrrec de Gaspar Sabater i s’or-
ganitzaren per primera vegada la competició de tir al plat 
a la finca Son Pou per part de la Societat de Caçadors de 
Sencelles,  el torneig de Truc i el primer campionat local de 
tennis. Aquest es va celebrar els primers anys a la pista de 
la finca Can Mutxo (carretera Sencelles-Algaida) i després 
a la de Son Jordà de Ruberts, ambdues gràcies a la genti-
lesa dels seus propietaris, en Miquel Perelló i na Malenita 
Oliver, Covent. Dia 13 a vespre, la Plaça va acollir un gran 
festival amb concurs de ball: boleros, jotes, rock i dansa 
amb “hulla hoop”. Els participants hi podien comparèixer 
disfressats i l’animació anà a càrrec dels xeremiers del po-
ble, del grup recentment creat de Majorettes del Club d’Es-
plai de Sencelles i “dels fabulosos Disk Jokeys Pep Bitzo i 
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Juan Rey”. El programa de 1980 ens fa veure que aleshores 
a Sencelles s’anava consolidant la recuperació dels nostres 
balls tradicionals. Si fins ara, cap any hi havia faltat ja si-
gui a través de concursos o convidant alguna agrupació 
de fora poble, aquest any ja s’organitzà un grup local que 
prengué per nom “Sor Francinaina de Sencelles” i que ac-
tuà com a colofó de les festes abans de la traca final. Supo-
sem que aquell primer col·lectiu seria l’embrió de l’actual 
agrupació Es Jonc. 

Portades dels programes de les festes de la Mare de Déu d’Agost 
dels anys 1981 i 1982.

El programa de 1981 ve a ser una mena d’homenatge a la 
nissaga de xeremiers sencellers més coneguda i important, 
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els Llargos. Antoni Bennassar Cirer els dedica un escrit i a 
la portada  hi apareixen l’amo en Miquel Aloy Llach i el 
seu fill, també anomenat Miquel, damunt l’envelador del 
molí de ca n’Estela. Actuaren per primera vegada a Sen-
celles el mític grup d’animació infantil Cucorba, en el cos 
hi hagué un concurs de miloques i a la Plaça de les Esco-
les una revista artística o festival amb les actuacions de 
“lo milloret del poble”. Un any després s’inicià la primera 
mostra de cuina sencellera. Tots els que hi participaren fe-
ren els seus plats a casa i els portaren a sa Plaça per expo-
sar-los. L’entrega de premis es feu enmig d’una gran trem-
ponada popular i hi hagué premis per a tothom. L’any 83, 
més novetats: gimcana de motors i motorets, i aquest any 
s’estrenà la família Jordà de Lloret en la revetlla de focs 
artificials, deixant d’actuar el senyor Frontera de Pòrtol. 

L’any 1985 actuaren a la revetla en Tomeu Penya i el grup 
local Làser. I hi hagué dues grans nits de teatre, la primera 
a càrrec del grup Santa Àgueda i l’altra amb la compan-
yia d’en Xesc Forteza. I un any després el programa de la 
Mare de Déu d’Agost va incloure l’homenatge pòstum a 
dos sencellers de renom que, de llavors ençà, tindrien un 
carrer dedicat cada un: el rector Joan Molinas i el glosa-
dor Llorenç, Cartutxo. En el programa de festes sempre hi 
ha tingut especial rellevància les competicions esportives. 
Cal tenir present les carreres a peu en les que hi van de-
butar els atletes locals Guillem Ferrer, de Na Cavallera, i 
Sebastiana Llabrés, de Can Coques.
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Entrega de trofeus de la Mare de Déu 
d’Agost de 1983. Com tantes altres 
vegades el campió d’aquell any fou 
l’atleta senceller Guillem Ferrer, qui 
rep el trofeu de mans de Pau Cirer, 
Garrit, delegat de “Sa Nostra” a Sen-
celles.

Dels anys vuitanta als principis del segle XXI, les nostres 
festes ofereixen un format en la mateixa línea de moder-
nització, però sense grans transformacions ni espectacles. 
Si bé, la part més vistosa es centrava en portar a Sencelles 
algun grup o cantant que donés renom a les revetles: Lo-
quillo, Ilegales, Ducan Dhu...

Actualment les festes de la Mare de Déu d’Agost, gaudei-
xen d’excel·lent vitalitat. En dóna fe la implicació dels jo-
ves del poble, dels veïnats en general i de les institucions. 
S’ha passat dels 3 o 4 dies de programa als 10 o 12 amb la 
intenció de garantir un ampli ventall d’activitats que pu-
guin fer participar tothom de les nostres festes. Es mantén 
l’ofici amb tots els elements que el fan solemne: assistència 
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de les autoritats i dels sencellers que omplen fins a vessar 
la nau de l’església parroquial, concelebració de la clerecia 
local i sermó d’un bon predicador, participació dels nos-
tres xeremiers, dels balladors de l’agrupació Es Jonc, de 
la Coral Sor Francinaina animant el cant litúrgic i de l’es-
colania parroquial. Es segueix muntant el llit de la Mare 
de Déu amb les possibilitats materials amb les quals es 
compta actualment i tot ornat d’alfabegueres, gràcies a la 
implicació especial de Joana Ferrer, Rovell, Àngela Llabrés, 
Xicot, Maria Magdalena, Jerònia i Margalida Llabrés, Sas-
tre, Antònia Ramis, Respeta, i d’altres persones implicades 
en servar la tradició. Segueixen els actes més tradicionals 
com són el ball de bot a la Plaça de la Vila, el concert d’una 
banda de música convidada, la revetlla amb espectacle 
de focs artificials disparats per la família Jordà de Lloret, 
l’homenatge a la gent major amb gelat i ensaïmades, el re-
fresc del dia de la Mare de Déu ofert per l’Ajuntament i les 
corregudes de joies, les revetles, la comèdia, exposicions 
artístiques, la “tremponada”, el campionat de joc de Truc, 
el torneig de futbet, les carreres de tractors i altres com-
peticions esportives. El format més actual, en comptes de 
restar actes n’hi han afegit amb força al programa, com 
són el festival de “playbacks”, la volta amb bicicleta i be-
renada al Pou Major, les passejades culturals o la festa del 
“Sol Post”. Menció especial es mereix “Sa Capollada”, or-
ganitzada sota la tutela del grup local Es Capoll Llarg i que 
segons Pere Marc Arrom Aloy, un dels impulsors de l’acte, 
vol ésser “un autèntic reconeixement a la nostra cultura 
popular; de la que s’escriu en lletres majúscules”. El dit 
grup capdavanter ha estat capaç d’omplir l’atmosfera de 
Sencelles amb la música més tradicional, tenint un ample 
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protagonisme el so de les nostres ancestrals xeremies, i de 
congregar a la Vila colles de balladors i balladores vinguts 
d’aquí i d’allà que no es planyen dansant sense descans 
mateixes, jotes i boleros.

Integrants de l’associació de xeremiers i fabiolers de Sencelles “Es 
Capoll Llarg”, en una de les seves multiples participacions a les festes i 

esdeveniments del nostre poble. 

La festa de “s’Embala’t” any rere any augmenta en adep-
tes locals i amb popularitat fora de Sencelles. S’inscriu dins 
l’actual moviment denominat les neofestes de Mallorca99 i 
no és altra cosa que, aprofitant els recursos de la gresca 
i la disbauxa, recuperar i actualitzar valors tradicionals i 

99 Durant les festes de la Mare de Déu d’Agost de 2019, Marcel Pich i Esteve presentà a Sencelles 
el seu llibre Les neofestes a Mallorca, en el qual entre les pàgines 56 i 61 tracta la nostra festa 
de “s’Embala’t”. 
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històrics de la festa que hem intentat exposar en aquest 
treball. Fou creada l’any 2007 sota el pretext concret de fer 
partícips de la festa de la Mare de Déu d’Agost, amb nous 
recursos, als joves de la generació actual. Ho recorda Joan 
Colom i Ramis, de Can Castell: “les antigues formes de 
celebrar les festes patronals dels pobles deixaven orfes a 
bona part de la seva població més jove, i Sencelles era un 
exponent de primer ordre”.100 El patronat o comissió que 
vetlla per l’organització i bon desenvolupament de tota la 
festa ha estat capaç d’integrar en el seu protocol tradicions 
com la de començar amb la pujada de na Fideva al campa-
nar i  recuperar les antigues captes que feien els obrers, 
tot recorrent carrers, rafals i possessions per arreplegar 
els mitjans econòmics i en espècia que permeten desen-
volupar el programa. S’han posat a l’ordre del dia el suc 
de palometa i el bon gust dels fideus de roter tan propis 
de la temporada estiuenca. S’ha recuperat un espai de tra-
dició medieval “Es Cos” i s’ha aconseguit que les places 
i carrers de Sencelles quedin preses totalment per joves i 
al·lotes amb ganes d’esbarjo. Però per damunt de tot això 
el que penso que té més mèrit, és l’actualització que s’ha 
sabut fer de l’autèntic origen d’aquesta festa tan nostra de 
la Mare de Déu d’Agost: celebrar amb alegria desbordant 
la finalització de les messes de segar i batre, i el tancament 
de  tot el cicle de l’art del conró.

100 Colom Ramis, Joan, a la presentación del llibre de Vallés Perelló, Antoni, i Sans Campaner, 
Joan, Embala’t, 10 anys de festa. Sencelles, 2017. Pàg. 7.
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La tant popular festa de s’Embala’t ha volgut recuperar i actualitzar part dels 
valors tradicionals i històrics de la nostra festa de la Mare de Déu d’Agost 

(foto arxiu Ultima Hora).

Que tots plegats els sencellers puguem seguir cantant 
molts anys més:
 
 Beneïu-nos poble i terme,
 hortes, vinyes i els aulets,
 conservau-nos la fe ferma,
 prodigau-nos bons esplets.
 Protegiu, benefactora,
 menestrals i conradors,
 de Sencelles bella Aurora,
 Font divina de favors. 
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INVENTARI DEL LLIT DE LA DORMICIÓ DE 
LA MARE DE DÉU, DE SENCELLES

Miquel Àngel Moncada i Batle 

Descripció

El conjunt del llit de Sencelles és classificat al llibre “L’Àl-
bum de la Dormició de Jeroni Juan Tous” com el model 
anomenat “de baldaquí”101 i seguint els estàndards de l’estil 
neoclassicista, a partir de les fotografies realitzades per Je-
roni Juan Tous (Artà, 1906 – Felanitx, 1983). 

El model d’aquest llit per excel·lència és el que trobam a 
la parròquia de Sant Jaume de Palma, dissenyat pel pres-
tigiós escultor català “l’Adrià”, el qual fou inspirador per 
altres parròquies d’arreu de Mallorca com Llucmajor, Artà 
i Sencelles. Aquests models de llit “de baldaquí” estan ins-
pirats en els dels llits d’estil Imperi.

Les dues fotografies en blanc i negre que tenim fotografia-
des per Jeroni Juan Tous, es pot observar la magnitud del 

101 Llabrés, Jaume / Pasqual, Aina. “L’Àlbum de la Dormició de Jeroni Juan Tous”. Palma. 2008. 
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monument que es construïa per la festivitat de l’Assump-
ció de Maria a Sencelles. Es tracta d’un cadafal esglaonat 
on al damunt hi descansa l’urna i la Mare de Déu. Als can-
tons del cadafal s’hi aixequen quatre columnes coronades 
per hídries acabades amb flames de foc. Aquestes quatre 
columnes sustenten un gran dosser en forma de corona 
i d’ella cauen quatre teles semitransparents com cortinat-
ges, lligades a la part superior dels pilars. 

Tot el conjunt del llit de la dormició de la Mare de Déu 
concloïa amb un altar de taulons de fusta al mateix nivell 
del cadafal, amb la funcionalitat de fer-hi l’ofici, i quatre 

Fotografia del conjunt  del 
monument de la dormició de 
la Mare de Déu de Sencelles. 
Fotografia realitzada per Jeroni 
Juan Tous.
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canelobres. Al voltant del conjunt era decorat amb els tra-
dicionals cossiols de bellveures i alfabegueres. 

Inventari

L’inventari realitzat el juny de 2020 a dependències de l’es-
glésia parroquial de Sant Pere de Sencelles, s’ha dividit en 
quatre blocs. A un primer bloc hi trobam aquells elements 
que formen part del llit de la Mare de Déu i que actual-
ment es troben localitzats dins del temple a un lloc visible 
per a tothom (elements que es troben al culte). L’altre bloc 
són aquells elements que han estat retirats del culte, sigui 
per raons de grandària o bé perquè no es troben en un 
estat òptim de conservació, però estan localitzats dins de 
dependències parroquials (elements que no es troben al 
culte). Un tercer bloc amb aquells elements que no s’han 
localitzat però formaven part del monumental llit de la 
Dormició de la Mare de Déu de Sencelles (elements no 
localitzats). I per últim, un darrer bloc anomenat “altres 
elements”, el qual el conformen una escultura lleugera de 
l’antiga Mare de Déu adormida i un quadre amb policro-
mia per l’anvers i el revers.
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Títol: Mare de Déu adormida
Autor: Miquel Vadell i Pastor

Localització: Capella de Sant JoanBaptista
Dimensions: 180 x 62 x 44 cm

Tècnica: Talla policromada i daurada
Materials: Fusta i elements metàl·lics

Estat de conservació: Bo

Descripció: Imatge femenina jacent (principis del segle 
XX) amb les mans sobre el pit. Vesteix túnica rosa i man-
tell blau cel amb una sanefa daurada. Es troba descalça i 
descansa sobre un matalàs i un coixí de tonalitat grisosa. 
Apareix amb una aurèola d’estrelles sobre el cap. 

Observacions: S’observa un deteriorament de la policro-
mia sobre el daurat. Fissures i pèrdues a diferents indrets 
de la talla. Ruptura de la mà dreta i d’algunes estrelles de 
l’aurèola. Presenta petites restes de cera i brutícia.  

Elements que es troben al culte
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Títol: Llit 
Dimensions: 178,5 x 62,5 x 84,5 cm
Localització: Capella de les Ànimes

Tècnica: Fusta policromada i daurada
Materials: Fusta i elements metàl·lics 
Estat de conservació: Regular/dolent

Descripció: Moble de fusta policromada i amb motllures 
daurades. Destinat per acollir-hi la talla de la Mare de Déu 
adormida. 

A la part superior hi ha una estructura de fusta al qual 
s’integra dins del conjunt que serveix per portar la imatge 
en processó. 

Observacions: Presenta nombrosos desperfectes com fis-
sures, pèrdues de policromia i capa de preparació. Presèn-
cia de repolicromia del blau cel de la part superior del llit. 
Manquen nombroses motllures decoratives daurades dels 
diferents laterals i de les parts centrals. 
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Títol: Urna 
Autor: Taller de Mateu Lòpez

Dimensions: 248 x 72,5 x 97 cm
Localització: Capella de Sant Joan Baptista

Tècnica: Fusta policromada i daurada
Materials: Fusta

Estat de conservació: Regular

Descripció: Vitrina de forma quadrangular de fusta i poli-
cromada, del segle XVI (entre 1572-1574). Que representen 
un total d’11 apòstols de mig cos que tenen la mirada fixa-
da a la Mare de Déu. A la part lateral esquerra hi trobem 
St. Pere i al lateral dret St. Joan Evangelista. A la part supe-
rior destaca un mar d’estrelles un sol i una lluna.   

S’utilitza per guardar la imatge jacent de la Mare de Déu 
durant tot l’any.
  
Observacions: Es localitzen nombroses pèrdues i fissures 
de policromia i daurats.  El suport presenta pèrdues pun-
tuals i atac de xilòfags. 
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Títol: Hídria
Dimensions: 58,5 cm d’altura (2 peces)

Localització: (actualment) Capella de Sant Antoni Abat 
Tècnica: Fusta policromada 

Materials: Fusta
Estat de conservació: Bo

Descripció: Element decoratiu en forma de gerra policro-
mada amb colors grisosos i daurats. La part superior que 
se separa mitjançant una espiga de fusta de la gerra, ens 
recorda com unes flames del foc de color marronós.
 
Observacions: Tot i que presenten bon estat de conserva-
ció, es pot apreciar petites pèrdues puntuals de policro-
mia, i probablement la flama que és d’un color marronós 
no sigui el seu color original, ja que s’aprecia sota d’ella un 
color vermellós.

Només es conserven dues hídries del conjunt de quatre. 
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Elements que no es troben al culte

Títol: Altar
Dimensions: 216 x 97 x 62,5 cm

Tècnica: Fusta policromada
Materials: Fusta

Estat de conservació: Dolent

Descripció: Taula de fusta que presenta policromia a la 
part frontal i als dos laterals.  A la part frontal destaca el 
color gris clar emmarcat amb una sanefa de color més obs-
cur imitant el marbrejat i una franja blanca. Al centre hi ha 
una circumferència de color blanc marbrejat i a dins hi tor-
bem un color blau cel que conté amb daurat la lletra “M” 
de Maria i a sobre una corona.  

Aquest altar formava part del conjunt del llit de la Mare 
de Déu, el qual per testimonis fotogràfics era col·locat a un 
extrem del cadafal. I on suposadament  es duien a terme 
els diferents actes religiosos de celebració entorn de la fes-
tivitat de la Mare de Déu adormida. 

Observacions: Presenta nombroses pèrdues de suport, 
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capa de preparació i policromia. Destacar les nombroses 
marques i incisions que té tant a la part frontal com als dos 
laterals.

Es pot apreciar que gairebé la pintura es troba sobre el su-
port, amb una mínima presència de capa de preparació. 
Això fa pensar que es tracti d’un moble no massa impor-
tant pels acabats que li donaren en construir-lo.  

 

Títol: Columna 
Dimensions: 210 cm d’altura

(4 peces)
Tècnica: Fusta policromada i daurada
Materials: Fusta i elements metàl·lics 

Estat de conservació: Regular 

Descripció: Peça de forma cilíndrica, més alta que ampla, 
de color blanc. Amb unes motllures daurades tant a la part 
inferior com a la part superior. Presenta diferents elements 
metàl·lics, a la part inferior en forma d’espiga quadrada 
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Elements no localitzats

Segons les dues fotografies de Jeroni Joan Tous en blanc 
i negre del monumental llit de la Mare de Déu adormida 
de Sencelles, podem observar els diferents elements que 
conformaven aquest conjunt. Avui en dia, podem concre-
tar que s’han perdut o han desaparegut diferents elements 
d’aquest monument, sigui pels diferents desperfectes o per 
deterioraments que han pogut patir amb el pas del temps.
Els diferents elements que no s’han pogut localitzar i for-
maven part del conjunt són els següents:   

- Conjunt del dosser.  El conjunt estava for-
mat per quatre barres ondulades ascendents 
probablement de ferro, que anirien fixades 
a les columnes i  estarien unides al centre per 
una corona circular amb unes puntes arrodo-
nides, realitzada suposadament amb materials 
lleugers com podria ser la pasta de paper o bé 
fusta policromada i daurada. El dosser estaria 
realitzat, amb unes teles semi transparents o tul 
de seda o de cotó, que anirien caient des de la 

(la qual indica que la columna es clavava dins del cada-
fal), i un altre element metàl·lic a la part superior sobre la 
policromia blanca que servia per sustentar l’estructura del 
baldaquí. A la part superior s’observa una espiga de fusta 
(a la qual s’hi col·locava l’hídria). 

Observacions: Presenta pèrdues de policromia i daurats, 
en forma de marques, incisions i cops. Els elements me-
tàl·lics presenten un estat d’oxidació actiu.  
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corona per les quatre barres fins a arribar a les 
columnes, allà on caurien verticalment fins a 
mitjan columna.  

- Dues hídries. Només han arribat als nos-
tres dies dues hídries de les quatre que forma-
ven part del conjunt superior de les columnes. 
Aquest element decoratiu es col·locava sobre les 
columnes rematant  i harmonitzant tot el monu-
mental llit de la Mare de Déu.

- Cadafal. Es tractaria d’una estructura de fus-
ta elevada i esglaonada per tres bandes. Es des-
coneix si tenia policromia, tot i que suposada-
ment deduïm probablement que tengués algun 
tipus de policromia senzilla a les parts verticals 
dels escalons. Les dimensions aproximades del 
cadafal serien d’uns 250 cm d’ample per 450 cm 
de llargària. L’altura del cadafal són 97 cm, alça-
da que fa l’altar descrit anteriorment i que es 
col·locava a la part fontal del monument. 
A sobre del cadafal es pot observar un total de 
cinc pedestals de poca altura, quatre d’ells de 
forma quadrada situats als laterals del cadafal, 
sobre els quals descansaven les diferents colum-
nes, i l’altre pedestal  de forma rectangular si-
tuat al centre del cadafal el qual elevava el con-
junt del llit i la Mare de Déu adormida. 

Es pot deduir que el conjunt del llit de la Mare de Déu 
adormida arribà a tenir una l’alçada d’uns 4 metres apro-
ximadament.  I també es pot observar que a l’hora que el 
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fotògraf Jeroni Joan Tous retratà el conjunt de Sencelles, en 
certa manera es pot intuir que la corona del dosser estàs 
il·luminada d’alguna manera, per algun tipus de bombe-
ta elèctrica. D’aquesta manera s’aconseguien dues coses, 
d’una part destacar la imatge de la Mare de Déu morta, i 
d’altra un afecte que simularia la seva Assumpció al cel.   

Fotografia del conjunt  del monument de la dormició de la Mare de Déu de 
Sencelles. Fotografia realitzada per Jeroni Juan Tous.
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Altres elements

•L’escultura lleugera de l’antiga Mare de Déu adormida  
  

Títol: Mare de Déu adormida  
Dimensions: 180 x 60 x 33 cm 

Tècnica: Modelatge i policromat 
Materials: Tela encolada i pasta de paper

Estat de conservació: Molt dolent 

Descripció: Imatge femenina jacent amb les mans sobre el 
pit, vesteix túnica blanquinosa i mantell color blau clar. 
Observacions: Es troba en molt mal estat de conservació, 
amb nombroses pèrdues de policromia i de suport per tota 
l’escultura, ruptura de mans i peus. Descohesió de les ca-
pes de preparació i pictòriques del suport. Repolicromia 
general en la qual s’observen diferents capes de policro-
mies, sobretot a les carnacions. Pel que fa a la túnica, s’ob-
serven restes de daurat a un estrat inferior, possiblement 
es tracta de decoracions a la tècnica de l’estofat. 

Podem afirmar que la Mare de Déu adormida localitza-
da a dependències superiors de l’església Parroquial de 
Sant Pere de Sencelles, es tractaria d’una escultura lleu-
gera. Aquest tipus d’escultura, per les seves característi-
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ques solen estar realitzades amb elements i materials d’un 
pes molt inferior a les de fusta o pedra. Per la realització 
d’aquest tipus d’escultura s’utilitzaven materials i ele-
ments com la pasta de paper, fustes lleugeres per formar 
una estructura interior de la figura, tela encolada i fibres 
vegetals com l’estopa, l’espart i la palla.

Aquest tipus de materials utilitzats per a la construcció, 
respon normalment a un procés d’estructura més àgil i 
econòmicament més barata, ja que la imatge fou creada 
des d’un principi per facilitar el seu trasllat en processó. 
El fet que algunes de les parts, com  les mans o la cara, po-
drien haver estat realitzades de manera seriada mitjançant 
pasta de paper. 

L’ús d’aquest tipus de materials va molt vinculat amb la 
festivitat de l’Assumpció de la Mare de Déu de Sencelles, 
ja que l’escultura formava part d’un conjunt d’actes, pro-
cessons i trasllats de la imatge per tal de ser venerada.  Els 
materials que trobam a la cara, mans i peus, es tracta de 
pasta de paper, així com tela encolada a les vestimentes. 
L’interior aniria farcit de diferents materials com podrien 
ser les fibres vegetals, retalls  de tela, palla, estopa que for-
marien, juntament amb algun tipus de fusta lleugera, l’es-
tructura interior de la imatge.
   
Moltes d’aquestes escultures lleugeres i en concret aques-
ta, presenten patologies diverses fruit de molts de factors. 
La fragilitat dels materials és un greu problema per a la 
seva conservació. El fet que formessin part de rituals com 
processons, veneracions i trasllats fa que aquest tipus 
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d’imatges hagin arribat als nostres dies amb nombroses 
intervencions per tal de conservar-les, aquestes interven-
cions no massa acadèmiques han provocat una distorsió 
de la qualitat artística en què varen ser creades al seu ori-
gen.   

•Quadre amb policromia per l’anvers i el revers 

-Anvers

Títol: Coronació de la Mare de Déu 
per la Trinitat  
Autor: Atribuït al Taller de Mateu 
López 
Dimensions: 92 x 62 cm 
Localització: Rectoria
Tècnica: Taula policromada i 
daurada
Materials: Fusta 
Estat de conservació: Regular 

Descripció: Escena on la Mare de Déu (al centre) és cor-
donada per  Jesús amb la creu (a l’esquerra) i Déu Pare (a 
la dreta). A la part superior es troba l’Esperit Sant repre-
sentat en forma de colom. Envoltant tot el conjunt trobam 
un seguit d’àngels que acompanyen a la Mare de Déu en 
l’ascensió al cel.   
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Observacions: S’observa una fissura longitudinal que afec-
ta el suport. Es localitzen petites pèrdues de policromia al 
voltant del marc i un capa de protecció o vernís amb estat 
d’oxidació que engrogueix la superfície.  

-Revers 

Títol: Àngel 
 Autor: Atribuït al Taller de 
 Mateu López
 Dimensions: 92 x 62 cm 
 Localització: Rectoria 
 Tècnica: Taula policromada 
 i daurada
 Materials: Fusta 
 Estat de conservació: Dolent

  

Descripció: S’intueix el dibuix policromat d’un àngel amb 
ales, que vesteix túnica vermella i porta una filactèria  
“Porta Caeli”.

Observacions: Presenta fortes pèrdues de policromia, la 
capa de preparació es troba disgregada del suport fruit de 
la humitat en contacte directe amb la paret. Es localitza 
una gran fissura longitudinal que travessa la taula. 

Aquest quadre que actualment es troba en el despatx prin-
cipal de la rectoria de Sencelles, antigament formava part 
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del conjunt de quatre taules que tapaven l’urna de la Mare 
de Déu adormida100. Actualment només se’n conserva una 
d’elles, la qual es pot observar que té policromia ambdues 
parts. Tant l’urna com la tapadora foren realitzades pel ta-
ller de Mateu López cap al segle XVI (entre 1572-1574), ja 
que s’utilitza la mateixa tècnica pictòrica. A la imatge in-
ferior podem observar com coincideix la seva altura amb 
l’urna de la Mare de Déu adormida. Es tractava d’un con-
junt de quatre taules, dues per cada lateral que s’obrien i 
es tancaven segons l’època de l’any. Les quatre taules pos-
seïen policromia per les dues bandes, tant al revers com a 
l’anvers.  

Simulació de la tapadora de l’urna de la Mare de 
Déu adormida.

100 Llabrés i Sans, Jordi. “La Mare de Déu del Roser. Un retaule del segle XVI per la parròquia 
de Sencelles”. Sencelles, 2014. Pàg. 21-22.
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Els goigs de la Mare de Déu d’Agost

Dia 15 d’agost de 2019, en el transcurs de l’ofici de la Mare 
de Déu d’Agost s’estrenaren els goigs dedicats a l’As-
sumpció i als quals hem fet referència al llarg d’aquest tre-
ball. Els versos i les estrofes foren composts per mossèn 
Joan Roig i Montserrat, rector d’Ulldemolins (El Priorat) i 
canonge honorari de la Catedral Metropolitana de Tarra-
gona. De la música en tingué cura monsenyor Valentí Mi-
serachs i Grau, mestre de la Capella Musical Liberiana de 
la Basílica de Santa Maria la Major de Roma, organista de 
Sant Pere del Vaticà i degà del Pontifici Institut de Música 
Sacra. Foren interpretats magistralment per primera vega-
da pels cantaires de la Coral Sor Francinaina de Sencelles, 
just en el moment en què tot el poble passava a venerar la 
imatge jacent de la Mare de Déu. La seva edició, a inicia-
tiva de qui signà aquest treball, fou possible gràcies a la 
gentil col·laboració de l’entitat Gogistes Tarragonins i la 
Fundació Mossèn Bartomeu Oliver. L’orla que els  adorna 
recull la tradició assumpcionista de Sencelles: el campanar 
amb na Fideva, el llit de la Mare de Déu, les alfabegueres 
florides, el conjunt escultòric que corona el nostre retaule 
major... tota reeixida col·laboració de Sió Virgili i Robert. 
La nota històrica que els acompanya és de mossèn Josep 
Adrover, rector de Sencelles. Tota la impressió es deu als 
tallers impressors Roig, de la vila de Campos.  

Abans de les festes la Parròquia Sant Pere de Sencelles va 
voler obsequiar a totes les seves feligreses que porten el 
nom de l’Assumpció i a les dones que tenen cura, cada 
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any, d’enllestir les alfabagueres que adornen el Llit de la 
Mare de Déu  amb una edició especial d’aquests goigs, im-
pressos en paper de fil i il·luminats a mà. Aquests fulls 
acolorits seguint ensenyes tradicionals i artesanes, esdeve-
nen peces exclusives que van destinades a col·leccionistes 
de goigs de Catalunya i Balears. Que molts anys més els 
sencellers i les sencelleres puguem venerar la Mare de Déu 
en el seu misteri de l’Assumpció i cantar-li els seus goigs.
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Aquest llibre que porta 
per títol La Mare de Déu d’Agost a Sencelles. 

Història, patrimoni i festa, 
s’ha acabat d’imprimir 

a Palma dia 2 d’agost de 2020, 
festa de Santa Maria dels Àngels.
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