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UN NADAL DE PAPER. 
El betlem de retall a Mallorca
La seva gràcia consistia en establir un muntatge ordenant les [figures] 
en distints plànols ben il·luminats per a crear perspectives i donar 
sensacions de proximitat i llunyania (“El betlem tradicional mallorquí”).

Les figures dels betlems de retall, tal com la mateixa 
paraula indica s’aconsegueixen a partir del dibuix, acolorit, 
retall o troquellat de làmines de paper: el que hom 
anomenava papers picats. El P. Gabriel Llompart, C.R., tal 
vegada la persona que més ha aportat a la historiografia del 
pessebrisme de Mallorca, recalca que la nostra insularitat 
imposa “una major perdurabilitat dels hàbits i costums de 
vida... Una illa és un redós de conservadorisme. Tot arriba 
i roman”1. Aquesta veritat ens ha permès poder mantenir i 
desenvolupar el costum d’exposar betlems de retall durant 
el Nadal, a partir de la moda introduïda des de Europa 
meridional i central, d’ençà del segle XVII.

El primer pintor de betlems “de retall” conegut és el genovès 
Giovanni-Benedetto Castiglione Grechetto (1609-1664). 
A la zona de Milà hi destacaria Francesco Condoni (1723-
1738) i Martin Engelbrecht (1684-1756) està considerat el 
mestre més antic d’Alemanya.2 Aquest darrer i el seu germà 
Christian, van introduir a Augsburg, els primers diorames 
de paper en el que hi apareixen una sèrie d’escenes del 
Naixement. Venien compostes per mitja dotzena de 
làmines litografiades, retallades i col·locades en fila dins 
una caixa, tot creant un efecte de profunditat. La proposta 
dels germans, era acostar els teatres barrocs a les 
masses populars, molt sovint excloses de visitar els grans 
escenaris. Aquestes produccions serien les precursores 
dels teatrillos confeccionats per delit i passatemps 
d’infants i adults.3 

1  Llompart, G., Un betlem de retall del segle XVIII. Edic. Museu de Mallorca. Palma, 2004. Pàg. 13.
2 El betlem tradicional mallorquí. L’evolució de les figures del betlem mallorquí als segles XVIII-XX. A cura de P. de Montaner, M. José 
Massot i Joana Seguí. Arxiu Municipal de Palma. Palma, 2005. Pàg. 65.
3  González Gozalo, Elvira, “El diorama navideño de papel de la colección Cota de Palma”. A El Pessebrisme a Catalunya i Mallorca. 
Segles XVII-XX. Palma, 2012. Pàg. 176.
4 González Gozalo, Elvira, “La cova del Betlem i les Figures. Estudi dels materials”. A Els Betlems de les Caputxines. Catàleg 
d’exposició. Palma, 1996. Pàgs. 43, 70-75 i 78-79.
5  Un betlem de retall del segle XVIII. Edic. Museu de Mallorca. Palma, 2004.

Els betlems de retall han 
fet fortuna, de llavors ençà a 
Catalunya, València i Mallorca. 
L’exemple més antic que trobem 
a casa nostra l’hem de situar en el 
marc del monumental Betlem 
de ses Caputxines. Es 
tracta d’unes figures 
de paper retallat i 
policromat que farien 
part d’una bigarrada 
colcada barroca dels Reis 
d’Orient i diverses escenes 
de pastorells. El conjunt que 
és pot datar cap a finals del mil sis-cents, fou catalogat per 
Elvira González4 i posat en valor per Aina Pasqual i Jaume 
Llabrés.  

Sembla que els segles XVIII i XIX foren prolífics en aquest 
tipus de betlems. Artistes de tanta vàlua com Agustí 
Buades i Frau (1804-1871), Salvador Torres i Sancho (1799-
1888), Faust Morell i de Bellet (1851-1928) o el cercle de 
Gabriel Femenia i Maura (1685-1752) feren magnífiques 
aportacions pintades al guaix, retallades i muntades. 
Un dels exemplars més excel·lents, probablement sortit 
d’aquest darrer taller, fou exposat durant el Nadal de 2003 
en el Museu de Mallorca.5 L’any 2005 l’Arxiu Municipal de 
Palma obria una nova mostra, al casal de Can Bordils, on hi 

Sacerdot amb el Nin Jesús. Figura 
del conjunt del Museu de Sóller.



poguérem veure algunes 
figures de S. Torres i un altre 

conjunt atribuït a Femenia, 
procedent de la col·lecció 
Juan de Sentmenat de la 
possessió d’Els Calderers.6 

Una altre peça d’interès fou 
exposada al monestir de la 
Puríssima Concepció 
de monges caputxines 

(actualment franciscanes 
del Terç Orde Regular), 
l’any 2011. Procedent de 

la col·lecció de Daniel 
Cota, seguint la moda 
del barroc es presenta 

dins una escaparata 
i fou catalogat per la 
Dra. Elvira González. De 
procedència mallorquina 
i autoria anònima, la 

doctora conclou que és un betlem del segle XVIII.7 Encara 
en aquest darrer any, hem tingut ocasió de conèixer unes 
figures derivants d’un betlem familiar realitzat per Agustí 
Buades i Frau (1804-1871),8 conservat pels seus hereus i que 
el P. Llompart ja havia presentat amb anterioritat.9 

Pel que sembla, tots els betlems esmentats fins ara 
procedeixen de les llars d’algunes famílies benestants 
de l’illa. Una primera democratització d’aquest tipus de 
pessebre, creiem que es feu palesa a partir dels fulls de 

retall que sortiren, en el segle XIX, de la 
reputada Impremta Guasp i que foren 
tantes vegades reproduïts. 

En el sentit de la popularitat hi van 
influir, també, frares, monges 
de clausura i religioses de vida 
apostòlica que aprofitaren el paper 

per treure partit a les “glòries” dels 
seus betlems d’escaparata. Aquests 

eren confeccionats amb figures 
de terra cuita, paper d’embalar 
saturat i emmidonat per fer la cova i 

muntanyes, cotó i tota casta de 
copinyetes marines. Creiem que en 
ocasions seguien el model de certs 
betlems monumentals de monestirs 
de “monges tancades” que tenen 
grans glòries de cartó retallat: el 

de la sala de labor de la 

6  El betlem tradicional mallorquí. L’evolució de les figures del betlem mallorquí als segles XVIII-XX. A cura de P. de Montaner, M. 
José Massot i Joana Seguí. Arxiu Municipal de Palma. Palma, 2005. Pàgs. 66, 104-106. Vegeu també Llompart, Gabriel, El Belén 
Mallorquín. Palma, 1993. Pàgs. 138-139.
7  González Gozalo, Elvira, “El diorama navideño de papel de la colección Cota de Palma”. A El Pessebrisme a Catalunya i Mallorca. 
Segles XVII-XX. Palma, 2012. Pàgs. 172-197.
8 Carbonell Buades, Marià, Agustí Buades Frau. Precursor del retrat modern a Mallorca. Palma, 2022. Pàgs. 76-77. 
9  Llompart, Gabriel, El Belén Mallorquín. Palma, 1993. Pàgs. 116, 136-138.

Puríssima Concepció de Caputxines, el de l’avant-cor de la 
canònica de Santa Magdalena o el del cor alt del convent de 
la Concepció. Els betlems de vitrina serviren per obsequiar 
als parents i benefactors dels religiosos i religioses que els 
confeccionaven. Tal vegada el cas més significatiu sigui el 
que es conserva al Museu del Santuari de Lluc procedent 
de la col·lecció d’Antoni Mulet de Gènova (segles XVIII-XIX).

No podem oblidar que el paper retallat en forma redona i 
calat, mostrant figures geomètriques i motius nadalencs 
de vertadera filigrana, resten des de fa segles al servei dels 
mallorquins per manifestar les seva devoció al Naixement 
de Jesús. Parlem de les típiques neules que tanta tradició 
tenen a Sencelles i que son motiu de la festa que anualment 
aplega en el nostre poble a mestres neulers, col·leccionistes 
i aficionats.

La iniciativa de l’exposició que ara presentam 
sorgeix de l’interès de posar en valor 
el paper com a matèria primera, 
també apta per a desenvolupar l’art 
pessebrístic. Els comissaris 
haurem procurat des dels 
nostres recursos, sovint 
limitats, que aquí s’hi mostrin 
models que donin una idea 
al públic de l’acceptació 
que han tingut el betlems 
de retall a Mallorca i fora 
de Mallorca. El visitant 
pot contemplar des 
de models treballats 
de manera artística o 
artesana, fins a d’altres 
sorgits de procediments 
mecànics. Tant els 
antics d’una qualitat admirable, com els actuals ara editats 
per editorials o institucions que treballen per difondre i 
salvaguardar l’afició al pessebrisme, ens faran comprendre 
que els betlems de retall han comptat i compten amb 
notable vigència al llarg de la història. 

Sens dubte, el betlem més interessant que ara s’exposa 
i el de més qualitat artística, està format per un conjunt 
de figures de la col·lecció del Sr. Joan Carulla. Aquestes 
peces, fins ara inèdites han estat estudiades i catalogades 
a propòsit d’aquesta mostra, per la Doctora en Història de 
l’Art Elvira González. A ella li cedim la paraula per que ens 
presenti aquest excel·lent material. 

Jordi Llabrés i Sans, 
cronista oficial de la Vila de Sencelles. 

Personatge amb parella de tórtores. 
Figura del conjunt del Museu de 
Sóller.

Mare de Déu. Figura del 
conjunt del Museu de Sóller.

Acòlit. Figura del 
conjunt del Museu de Sóller.



La cartulina y el cartón, como alternativa al papel, han sido, 
tal y como se cuenta en la introducción a esta exposición, 
materiales que han servido como soporte para la creación 
en guache de extraordinarios belenes escenográficos de 
figuras recortadas, realizados tanto en el centro de Europa, 
como en el área mediterránea. 

El primero en hacerles mención en nuestro país en el año 
1946 fue el etnólogo, Joan Amades i Gelats, que publicó 
en su obra El Pessebre –compendio de la historia de los 
belenes catalanes–, dos belenes del siglo XVIII hechos de 
figuras policromadas sobre cartoncillo recortado. Uno era 
de la colección Marià Aguiló10 y el otro de la colección Agustí 
Massana, y ambos de Barcelona.11 En los dos destacaba la 
extraordinaria ejecución de las imágenes, de figuración 
antigua teórica y factura excelente, que no se identificaban 
con ningún autor, siendo consideradas anónimas hasta el 
presente. 

10  Joan Amades, El pessebre, Barcelona, 1946, láminas XVII-XVII, p. 89 y 89.
11  Joan Amades, El pessebre, lámina XX, p. 113.
12  Elvira González, “El diorama navideño de papel de la colección Cota de Palma”, El pessebrisme a Catalunya i Mallorca, segles 
XVI-XX, Palma, 2012, 172-197.
13  Las exposiciones de las Capuchinas han sido una plataforma inestimable para este tipo de estudios, gracias a la labor de Aina 
Pascual y Jaume Llabrés. Para su belén de recorte remitimos al lector a: Elvira González, “La cova de Betlem i les figures. Estudi 
dels materials”. Els Betlems de les Caputxines, Monestir de la Puríssima Concepció de Palma, 1996, pp. 43 y 70-75.

Desde Mallorca, para salvar esa ausencia de autoría 
generalizada y siguiendo la estela del P. Llompart –que 
identificaba con nombres sencillos sus descubrimientos–, 
designamos con el nombre de Mestre de les ombres blaves, 
al autor de las figuras del belén-diorama de la colección 
Cota de Palma, estudiado y presentado a la exposición 
del año 2012 del convento de las Capuchinas.12 Estamos 
satisfechos al concluir que aquel estudio se remate hoy 
con la noticia de que el mencionado belén Massana de 
Barcelona y el belén Cota de Palma son del mismo autor, 
caracterizado por la expresividad gestual de las figuras, la 
misma ejecución en el colorido y trazo, etc., sin olvidar esas 
sombras azules características que las identifican, sobre 
todo en los rostros, siempre extremadamente pálidos. 
Y es que nuestro interés por el estudio de los belenes 
de recorte sobre cartoncillo en Mallorca empezó con el 
de las mencionadas Capuchinas, publicado en el primer 
catálogo patrimonial del convento en 1996.13 En origen esas 

BELÉN DE RECORTE DE  LA COLECCIÓN CARULLA.
Introducción

Sant Josep, la Mare de Déu i altres figures. Betlem de la Col·lecció J. Carulla.



figuras se mostraban exentas, 
clavadas en ambos flancos de 
la cueva del belén monumental 

situado en la quadra de labor 
del convento que, para 
su mejor conservación, 
fueron extraídas de 
esa disposición inicial, 

desclavadas del roquero de 
cartón piedra, y puestas en 

valor en un expositor de 
conjunto14 en esa misma 
sala que podemos visitar 

en Navidad.

Sin embargo, la historiografía sobre este tema en Mallorca 
la inició el P. Gabriel Llompart con el libro El belén 
mallorquín15 en el que cita el belén de recorte que realizó el 
propio pintor Agustín Buades para su domicilio particular, 
formado por cincuenta y siete figuras; también el de Fausto 
Morell, y otro de la colección de Juan de Sentmenat.16 
Ahondando en el tema, el mismo Llompart, junto a Joana 
Maria Palou, fueron quienes atribuyeron al taller del pintor 
Gabriel Femenia (1685-1752) el belén de recorte que se 
conserva en el Museu de Mallorca, de colección particular.17 

Para el estudio de las figuras del belén de recorte 
de la colección Carulla se ha aplicado un método de 

fundamento arqueológico basado en el análisis exclusivo 
de visu de cada una de las figuras. De esta manera, 
aparte de la comprobación del boceto inicial a lápiz, 
las peculiaridades pictóricas de pinceladas cortas 
de contraste claroscuro, los tres tipos de cartoncillo 
empleados, la herramienta mecánica del corte, etc., 
nos hemos detenido particularmente en los reversos, 
la mayoría provistos de un sostén de cañas y tacos de 
madera, y donde el autor suele dejar los testimonios más 
accidentados para no ser vistos. 

Gracias a este procedimiento de análisis no solo hemos 
descubierto que algunas de las figuras fueron expuestas 
colgadas para su mejor observación –al verse atravesadas 
por clavos–, sino que en la parte posterior de dos de ellas 
había fragmentos de textos escritos a pluma y tinta. Sobre 
todo, la porción de una carta sobre papel verjurado pegada 
en el reverso de la figura del arriero y su mula, que nos 
ha ayudado a delimitar la cronología de la confección del 
conjunto entre finales del siglo XVIII y primer tercio del 
siglo XIX, no siendo ésta, claro está, más que una datación 
de horquilla de su probable factura. 

14 Encargo que fue ejecutado por esta autora. 
15  J. J. de Olañeta Ed., Palma, 1993, pp. 134-139.
16 Gabriel Llompart; Donal G. Murray, El belén mallorquín, Palma, 1993, p. 138.
17  Un Betlem de retall del segle XVIII, Palma, 2004.

El examen de las figuras ha partido de un inventario que 
hemos realizado con las veintiuna piezas que componen 
el conjunto. En primer lugar el Misterio (la Madre con el 
Niño y San José), la adoración de los Reyes de Oriente 
(Melchor arrodillado, Gaspar con paje oferente, y Baltasar 
de pie en oración), cuatro pajes con ofrendas, uno del rey 
Gaspar sosteniendo un objeto de oro entre paños, y otros 
tres personajes del séquito con caballos y dromedarios 
preparados a descargar los presentes. Otros personajes 
oferentes son un pastor arrodillado de 
perfil y un arriero de espaldas tirando 
de una mula cargada con leña. 
Entre las bestias hay cinco 
soportes con ovejas sueltas o 
formando rebaño, y una mula 
colmada de sacos. Finalmente, 
para dar ambientación al 
escenario, que preside una 
pequeña Gloria con la filacteria que 
anuncia: «NATVS EST VOBIS» 
= «ÉL NACIÓ PARA TI», 
están el castillo 
de Herodes y dos 
troncos de árbol que 
encarnan el paisaje.

Los soportes de todos estos personajes son el cartoncillo 
de tres clases diferentes, uno de tonalidad grisácea, otro 
de color avellana, y uno blanco más fino para la Gloria. El 
grosor es también distinto, y son más gruesos los segundos 
que constituyen las ovejas, el castillo y los árboles, que los 
primeros, y ambos grupos pudieran ser de distintas manos 
del taller.

Sobre la autoría, y sobre todo, abundando en la dificultad 
de establecer de manera exacta la procedencia de éste 
y otros belenes de recorte, no podemos concluir con 
otro apunte que el de calificar este belén de Joan Carulla 
como de excepcional, con pocas pero hermosas figuras, 
sobre todo, los reyes de Oriente, Melchor y Gaspar, y de 
composiciones, como los rebaños de ovejas, de pincelada 
casi impresionista. Sin duda, un conjunto extraordinario 
que entra a formar parte, por su valor intrínseco, de la 
relación de belenes de recorte mallorquines que tendrá 
que estudiarse con mayor detenimiento en el futuro para 
próximas publicaciones especializadas. 

Elvira González Gozalo, Dra. 
en Historia del Arte. 

 
        

Método de estudio y 
resultados del Belén Carulla

Mare de Déu. Betlem de la Col·lecció 
J. Carulla.

Pastoret. Betlem de la Col·lecció J. Carulla.

Conjunt d’ovelles per col·locar al fons de l’escenografia. 
Betlem de la Col·lecció J. Carulla.de la Col·lecció J. Carulla.



Com ja està dit, el discurs expositiu de la mostra “Un Nadal 
de paper. El betlem de retall de Mallorca”, vol demostrar 
l’acceptació que aquest tipus de Naixements han gaudit 
entre les classes benestants i, també, les més populars. 
La democratització de la impremta i la introducció de nous 
sistemes mecànics, propiciaren que els retallables hagin 
pogut estar a l’abast de tothom i hagin esdevingut una 
mena d’entreteniment per a grans i petits. En primer lloc, 
aquesta mostra hi podreu veure betlems històrics, també 
de moderns i la reproducció d’alguns antics que acosten 
aquest costum i aquest art als nostres dies.  

Si en el s. XVIII esdevingué força popular el full de retall 
estampat en els tallers de Can Guasp; ara podrem veure 
una de les darreres reproduccions xilogràfiques, la de 1950. 
Amb aquesta peça volem unir la tradició antiga amb les 
tècniques novelles. 

Sens dubte cal destacar el conjunt de figures de la col·lecció 
del Dr. Joan Carulla, per la seva antiguitat i qualitat artística 
que queda demostrada amb l’estudi anterior. Per aquesta 
ocasió la posada en escena d’aquest Misteri es completa amb 
uns arbres i unes arquitectures de tall clàssic, procedents 
del betlem de retall de Can Olesa de Palma que ella custodia. 

El conservador-restaurador Pere Terrassa ha prestat 
per aquesta exposició diverses peces procedents d’un 
betlem incomplet que ara conserva ell. Entre aquestes hi 
prenen força un joc de cases que ompliria el fons d’alguna 
escenografia armada en el segle XIX, escenes de pastorells 
hebraics i una Fugida a Egipte. També hi podem observar un 
petit eremitori enfilat dalt d’un pujol, amb uns frares de l’Orde 
Franciscà en aptitud de pregària. Aquest quadre ens remet 
a la tradició mallorquina d’incloure en el betlem la figura 
d’un ermità o d’un framenor. La presència d’aquests darrers, 
que son els que veiem a la figura, ens remeten a la Nit de 
Nadal celebrada l’any 1223 a la ciutat de Greccio. Allà Sant 
Francesc d’Assis va compondre per primer cop en la història 
un betlem. Cal tenir present que ens trobem a les portes del 
vuitè centenari d’aquell memorable esdeveniment. 

Aprofitant-nos de la bona entesa que ens uneix  amb el 
Museu de Sóller, a partir del préstec d’una de les peces 
dels seus fons per una altre exposició nostra, ara els hem 
sol·licitat una vitrina amb unes figures de cartró retallat 
i compostes a mode de betlem. Després de recollir-les i 
traslladar-les a Sencelles, ens adonarem que la distribució 
de les peces que ens interessaven era un tant inalterada i, 
originalment, formarien una escenificació de la Presentació 
del Nin Jesús en el Temple, tal com requeria l’antiga Llei 
de Moisés i ens el presenta l’Evangeli de Lluc (2, 22-24). El 
conjunt de figures, catalogades com de bona qualitat, ens 
mostren en primer lloc a l’ancià i just Simeó, revestit amb 
ornaments sacerdotals i que sosté, amb les mans velades, 
a l’Infant Jesús. També a sant Josep i la Puríssima que 
contemplen en aptitud d’adoració, i a la vella profetessa 
Anna. 

Una altre figura ens mostra a un adolescent i expressiu 
personatge, portador del canastró amb les dues tórtores 
manades com a ofrena en el ritual de la Presentació. Encara 
dos infants més, revestits amb túniques representen als 
acòlits del temple. Un sosté (en part) un atxa per donar llum 
i l’altra accionaria el que hauria de ser un encenser i del que 
no més en queda la cadena de subjecció. 

Per ser fidels a l’originalitat d’aquest conjunt i donar-li 
el valor que mereix, l’hem extret del seu contenidor per 
exposar-lo exempt i desproveir-lo de tots els elements 
estranys amb els que fins ara ha estat exposat. Així i 
tot, l’escaparata que llueix unes neules artísticament 
treballades pel solleric Ramon Ripoll, també s’inclou a 
l’exposició incorporant-li les figures d’un betlem de retall 
més actual i més acord amb aquest moble. 

Finalment, dos exemplars del segle XIX i de procedència 
sencellera ens demostren que el naixements de retall també 
arribaren al nostre poble i hi tingueren gran acceptació. Es 
tracta de la modalitat tant popularitzada i anomenada dels 
betlems de vitrina. Conjunts realitzats, en la seva majoria, 
per frares, monges de clausura i monges de vida apostòlica, 
per obsequiar als seus parents i benefactors. En algunes 
ocasions seguien els models d’alguns dels monumentals 
betlems de monestirs de “monges tancades” que tenen grans 
glòries de cartó retallat: el de la sala de labor de la Puríssima 
Concepció de Caputxines, el de l’avant-cor de la canònica de 
Santa Magdalena o el del cor alt del convent de la Concepció. 

El primer dels nostres betlems de vitrina,  prestat per la 
família Bonet-Oliver, de Son Pelea, és un conjunt fet amb 
paper en la seva totalitat. L’altra, que forma part de la 
col·lecció Comas, de Cas Comte, es forma a partir d’unes 
figures de terra cuita i una gloria de núvols i angelets de 
cartró policromat i retallat. Ambdues peces formen part 
d’un conjunt local de 19 escaparates contenidores de 
betlems ja catalogats i exposats en altres ocasions. Per 
aquesta ocasió es mostren al devora d’una típica “cel·la de 
monja” en al·lusió a la destresa, oculta i silenciosa, de les 
nostres monges tancades en l’afer de compondre betlems. 

Miquel Àngel Moncadas i Batle
Jordi Llabrés i Sans, comissaris. 

Presentació d’algunes de 
les peces exposades en 
aquesta mostra

Ermita amb frares franciscans. Betlem de la Col·lecció P. Terrassa




