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Un dipòsit de l’Ajuntament de Palma
al Museu de Mallorca: l’ampul·la de sant Menes
Rosa Mar ia Aguiló Fiol i Catalina Gar au Gar au

E

l Museu de Mallorca té registrada com a cantimplora procedent del jaciment
de Pollentia, una peça que forma part, segons figura en el Llibre de Registre
del Museu, del dipòsit de l’Ajuntament de Palma. Aquest flascó per les seves
característiques ha de ser identificat com una ampul·la de sant Menes.
El número d’inventari és el 24017 i s’inclou dins el conjunt de materials arqueològics,
propietat de l’Ajuntament de Palma dipositats en el Museu de Mallorca. El dipòsit
està integrat per 444 peces arqueològiques i d’aquestes 150 estan registrades com a
provinents del jaciment de la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia); malgrat que en
els llistats1 de peces de propietat municipal en el Museu de Mallorca només 21 peces2
figuren com a procedents de Pollentia. En cap d’aquestes llistes apareix referenciada
l’ampul·la, en qualsevol de les seves denominacions: cantimplora, ampul·la o eulògia.
Morfològicament aquesta peça es correspon a una eulògia vinculada a la peregrinació
al Santuari de sant Menes, a pocs quilòmetres d’Alexandria (Egipte). Un tipus d’eulògies (benediccions) són les ampul·les de peregrí que responen a unes característiques
morfològiques i funcionals molt definides: petits recipients amb decoració al·lusiva
als sants i amb funció de contenidor per a transportar petites quantitats d’oli, d’aigua, o de terra del lloc sagrat, com a record de la peregrinació i com amulets, als quals
se’ls atribuïa propietats miraculoses i curatives. Molt més que simples records, tenien
significat en si mateixes independentment del contingut així, han de ser considerades
com a relíquies3 pel contacte, de la peça o del seu contingut, amb el lloc sant .4
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Catalogació
Matèria i tècnica: la peça que ens ocupa està realitzada en fang de color ocre clar. Fabricada amb motlle al qual se li afegiren manualment les anses i el coll. Cuita al forn.
Forma: té aparença de petita cantimplora de cos circular sense peu, amb coll troncocònic lleugerament exvasat i dues anses, encara que li falta bona part d’una d’elles. De
factura molt basta.
Mesures: 7,7 cm d’alt; 5,8 cm d’ample; i 2,7cm de gruix de dipòsit.
Decoració: presenta decoració diferent en les dues cares (Tipus B.1.b).5 A una, la representació de sant Menes, dret amb els braços oberts i elevats amb les mans amb els
polzes cap a munt, amb l’actitud ritual de l’Orant, vestit amb una túnica fins sota els
genolls, cenyida a la cintura i un mantó botonat al costat dret, que li cau per darrera
l’esquena i que li arriba als turmells. Té dos dromedaris6 agenollats ubicats simètricament, un a cada costat dels peus del sant. El rostre és de forma triangular, sense que
es pugui apreciar la fisonomia. No hi ha restes de cap element decoratiu a sobre els
braços del sant (són habituals dues creus). S’aprecien possibles restes d’una decoració
a la gràfila, que coincideix amb la vora del dipòsit, molt desgastada. El dibuix és esquemàtic i s’adapta a la forma circular del flascó.
A l’altra cara l’element decoratiu és una inscripció AҐIOY MHNA EYAO. Les inscripcions d’aquestes peces no ofereixen moltes variacions (una dotzena aproximadament),
l’emprada en aquest cas és una simplificació de la fórmula utilitzada per definir la
vinculació al sant: Eulògia de sant Menes (LECLERCQ,1907). En aquest cas ocupa tot
l’espai del dipòsit i està emmarcada per una gràfila amb forma de llorer.
Investigacions recents han aprofundit en l’anàlisi de 1379 ampul·les de sant Menes,
estudiant-ne el sistema productiu, els caràcters morfològics, els tipus iconogràfics i
aplicant mètodes estadístics a les peces (GILLI, 2002). La conservada en el Museu de
Mallorca representa el motiu decoratiu més abundant: el Tipus 1 per l’anvers i el tipus
17 pel revers. Pel que fa a les gràfiles, correspon al tipus 3A.
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Estat de conservació: incompleta, li falta una ansa. Peça molt desgastada, la decoració
(especialment la part de la inscripció) està molt deteriorada.
Context arqueològic: adscrita, segons el llibre de registre del Museu de Mallorca, al
jaciment de Pollentia, tot i que aquesta dada no va acompanyada de cap acreditació
documental (campanya, memòries, zona de la troballa, etc.) que ens permeti situar la
peça en un context arqueològic. La única dada de referència és la d’entrada en el llibre
de registre del Museu de Mallorca: el 1987.
Cronologia: la impossibilitat d’adjudicar un context arqueològic a aquesta peça que
pugui aportar una cronologia més acurada, fa que aquesta s’hagi d’obtenir per comparació amb els resultats obtinguts a les excavacions de Kôm el-Dikka on, des de principis del segle XX, s’han investigat les eulògies que s’hi trobaren (KISS, 1989).
Si bé la pròpia trajectòria del santuari ja determina una cronologia genèrica per la
peça, entre els segles IV al VII, la comparació ens permet un ventall més estret i l’estratigrafia d’aquest jaciment dóna una certa aproximació a la cronologia d’alguns tipus
d’ampul·les de sant Menes.
Entre els 142 exemplars catalogats per Kiss no apareix cap peça realitzada amb un motlle similar al de la conservada en el Museu de Mallorca. Així, encara que podem deduir
la cronologia per comparació tipològica, el ventall cronològic és encara poc específic.
L’estudi de Kiss proposa tres etapes en la producció d’ampul·les diferenciades per
trets tipològics que passem a resumir: primera fase 450- 560 dC (a Kôm el-Dikka no
apareixen ampul·les abans del 450 encara que la producció s’inicia el 400); segona
fase 560-610 dC; i tercera fase 610- 650 dC. La producció del primer període es caracteritza per la representació de sant Menes, orant, rodejat per una gràfila de llorer
o, substituint al sant, un text en sentit circular. El segon període es caracteritza
per una diversificació dels models decoratius i de la gamma estilística, sant Menes
acompanyat pels dromedaris, amb gràfila perlada o de llorer i al revers una inscripció. En el tercer període el motiu de sant Menes Orant es canonitza, es forma un
esquema que esdevé predominant i que sovint decora les dues cares de les peces: el
sant disposat com a Orant amb dues creus a sobre els seus braços, flanquejat pels
dromedaris i envoltat per una gràfila perlada.
8
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Cara amb inscripció i gràfila (Fotografia Alberto Cubilla)

Cara amb la imatge de sant Menes (Fotografia Alberto Cubillo)

La peça NIG 24017 correspon, morfològicament, al segon període, fet que situa la seva
producció entre el 560 dC i el 600 dC és a dir en la segona meitat del segle VI, en els
inicis dels segles bizantins a les Balears.
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Context històric
La peça es va haver de manufacturar en el centre de peregrinació cristiana d’Abu Mina,
a 60 km a l’oest d’Alexandria, indret que funcionava com un gran centre d’atracció de
peregrins des de finals del segle IV fins a la seva destrucció en el segle VII.
En aquest santuari es venerava la tomba de sant Menes (RÉAU, 1983), centurió romà
martiritzat prop d’Alexandria el 296 dC, patró dels comerciants i dels viatgers del desert (MERAMBELIOTAKI 2003, 63 cfr. SPEAKE 1994, 99). En torn a aquest sant sorgí
una corrent devocional que va fer esdevenir aquest indret en el principal santuari de
l’Egipte cristià. Les dimensions i grandiositat de les restes arquitectòniques del santuari a la ciutat d’Abu-Mina,7 construït a sobre de la tomba del sant, i la gran quantitat
d’ampul·les localitzades al mateix jaciment i a Europa8 donen una idea de la importància que va assolir en els inicis del cristianisme.9
Les peregrinacions als llocs sagrats, als llocs bíblics i als vinculats a sants, mobilitzaren
gran quantitat de gent procedent de tots els indrets del món cristià i de tots els estrats
socials (VIKAN 1982, 3, 7 i 8). Milers de persones participaren en aquests moviments populars que arribaren a estar molt organitzats (itineraris de viatge, visites en grups amb guies
locals i xarxa d’hospicis a càrrec de fundacions monàstiques) i que perduraren fins a la
conquesta àrab de Terra Santa en el segle VII. Encara que el culte a sant Menes estava poc
generalitzat als territoris peninsular i insular apareix consignat en els calendaris hispànics
silenses i a l’Antifonari de Lleó (CASTILLO, 2005: 16). A més a més, sant Menes és el patró
de Sentmenat al Vallès Occidental i de Vilablareix a Girona, també és un llinatge.
Localització d’ampul·les a l’estat espanyol
És escàs el nombre d’ampul·les que es localitzen a la resta de l’Estat10 i no tenim constància que cap d’elles provingui amb seguretat d’excavacions. La gran part de les peces
de les que tenim coneixement provenen de compres, donacions o col·leccions privades. Les que s’adscriuen a excavacions, sol ser de forma dubtosa (com el cas que ens
ocupa) sense acreditació documental i en tots els casos sense que se les pugui contextualitzar arqueològicament. L’inventari és el següent:
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- Museo Arqueológico Nacional (ARIAS-NOVOA, 1999: 143-172): es comptabilitzen 41
(40 son ampul·les de sant Menes), totes elles provenen o bé de compres –col·lecció
Asensi i col·lecció J. Martínez Santa-Olalla- o bé de donacions– Francisco Roque, rector de la parròquia de sant Francesc d’Alexandria (Egipte), que donà una peça.
- Museo Cerralbo (Op. Cit.: 172-174): s’hi localitzen 3 exemplars a la col·lecció del Marqués de Cerralbo, possiblement foren adquirides a París el 1924.
- Museu d’Arqueologia de Catalunya- Barcelona (MANCHO, 2000: 499-505): hi ha 1
peça, probablement comprada devers el 1879 i que procedia de les excavacions de la
ciutat d’Arlès (França).
- Museu Episcopal de Vic:11 7 exemplars, que segons Balil provenen del mercat d’antiguitats (1982: 177 nota 28). Els conflictes amb l’origen de les peces es reflecteixen també a
l’estudi d’Isabel Vallvé concretament amb la peça MEV 8640: amb un origen poc definit
documentalment que la situa entre les excavacions d’Empúries o la compra a Egipte.12
- Museu de l’Abadia de Monserrat:13 2 peces, que a criteri de Balil (Op. Cit.) també
provenen del mercat d’antiguitats.
- Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona: 1 peça d’origen poc definit i que Palol la
identifica com a provinent de les excavacions d’Empúries (1969: 173 i 1992: 91-95) tot i
que matisa “En primer lloc, no hi ha cap mena de precisió sobre el lloc de la troballa.
Tampoc, crec, podem plantejar dubtes sobre el seu origen emporità. Ve d’Empúries,
però no sabem el lloc, ni coneixem cap mena de circumstàncies topogràfiques concretes” (1992: 92). Aquest origen el posa en dubte Balil (1982: 177 nota 28) que la situa en el
mercat d’antiguitats al igual que les peces de Montserrat i Vic.
Com podem observar totes aquestes peces, suposadament provenen del mercat d’antiguitats això no fa més que palesar la importància d’aquets objectes en les col·leccions
privades de finals del segle XIX i principis del XX.14
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Pollentia
El fet de que la peça que es suposa com a procedent de Pollentia, pugui ser l’única trobada en context arqueològic seria un cas excepcional. Malauradament, a hores d’ara,
no podem contrastar amb dades documentals aquest origen, ens trobem en una situació semblant a la d’altres ampul·les de l’Estat.
Les restes arqueològiques corresponents a l’antiguitat tardana a Mallorca no són
abundants, a més de les troballes a Pollentia trobem assentaments a la ruralia, sent les
basíliques els elements més destacats. Aquests indrets, juntament amb les necròpolis,
els castells roquers i les restes materials aparegudes en múltiples jaciments, complementen els coneixements aportats per les fonts escrites (AMENGUAL, 1991; ROSSELLÓ, 1969 i ROSSELÓ, 2006).
El jaciment de Pollentia, excavat en una petita proporció, i objectiu d’excavacions o
intervencions antigues deficientment documentades, dóna cada vegada més rastres
de perduració després de la conquesta vàndala, el 455 dC, i encara després de la bizantina del 534 dC. Abundants troballes ceràmiques dels segles V al VII a diversos indrets
del jaciment i les darreres intervencions, que constaten la presència d’una fortificació
al fòrum del segle V, amb una gran necròpolis a sobre possiblement datable a partir
del segle s.VII dC,15 donen una ocupació de la zona molt més avançada del que tradicionalment s’havia considerat. Cal fer especial esment de la troballa a Can Reinés
de la scaldasalsa (de context arqueològic poc definit) identificada com a producció bizantina del segle IX (ROSSELLÓ, 1982). Aquestes troballes permeten argumentar que
probablement la ciutat de Pollentia no s’abandonà fins el segle XII. No seria per tant
cronològicament improbable que l’ampul·la es trobés a les excavacions.
Com argumenten Palol (1992) i Vikan (1982), bona part dels visitants al santuari
d’Abu-Mina, arribarien per via marítima desembarcant al port d’Alexandria. Comerciants, navegants i peregrins provinents de tots els ports de la Mediterrània que en el
seu viatge de tornada a la seva terra s’emportaven les ampul·les. La forta vinculació
del santuari amb la mar és palesa en què, tot i que sant Menes no està directament
associat amb la gent de mar, algunes de les decoracions de les ampul·les representen
imatges de socors a vaixells.

12

Un dipòsit de l’Ajuntament de Palma al Museu de Mallorca: l’ampul·la de sant Mene
Rosa Maria Aguiló i Catalina Garau

Una altra qüestió que els investigadors exposen és l’estreta relació entre peregrinació
i mort. Molts peregrins rebien sepultura en els santuaris, d’altres portaven amb ells
durant el periple la mortalla amb la que volien rebre sepultura i d’altres demanaven
que les eulògies fossin enterrades amb ells, fet que revela la importància que tingueren
les ampul·les com a portadores i transmissores de santedat i poder espiritual al seu
propietari fins i tot després de la mort (VIKAN, 1982: 3, 7 i 8; HUNT, 1982: 312-460 i
MERAMBELIOTAKI, 2003: 63).
Podríem doncs, en base a aquestes premisses, plantejar la hipòtesi que efectivament
un peregrí o visitant del santuari, al qual podria haver arribat per via marítima, podria portar fins a Pollentia una ampul·la de sant Menes i que aquesta podria tenir
l’origen arqueològic en una tomba. Això són, en qualsevol cas, només especulacions
que tenen com a únic objectiu aportar llum a la recerca del possible origen arqueològic de la peça.
Crida l’atenció que a la bibliografia consultada16 només s’esmenti la peça en dues publicacions sense aportar cap altre informació més enllà de repetir allò que figura en
el llibre de registre del museu: peça procedent de Pollentia. És així com consignen la
peça Amengual i Orfila (2007: 228) i aquesta dada relativa a l’origen es recollida per Jaime Vizcaíno (2007: 652), el qual remarca l’excepcionalitat de la peça si provingués del
jaciment d’Alcúdia. Potser sigui en aquest sentit dubtós que Rosselló (1997) aporti la
imatge de la peça amb un peu en el qual no es fa referència al suposat origen pollentí
ni a la pertinença al fons del Museu de Mallorca.17
A la recerca de més indicis documentals de la peça, vam prosseguir amb el procés de
revisió de la resta d’articles i memòries d’excavació referents a Pollentia i al període de
l’antiguitat tardana sense aconseguir cap resultat positiu.18 Tampoc va donar resultat
la cerca en les memòries de campanyes d’excavació no municipals, partint de la hipòtesi d’un possible error en l’adjudicació de la titularitat de la peça.
Com hem dit en un primer moment, les dues úniques referències que tenim de la peça
són, per una banda que prové de Pollentia i per l’altra que és propietat de l’Ajuntament de Palma. Esgotada la recerca documental del jaciment de Pollentia es procedí
a la revisió de tot el material romà propietat de l’Ajuntament de Palma i que estava al
Castell de Bellver.
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El material romà de propietat municipal es pot dividir en tres grups:
1.

Material romà provinent de les excavacions a Pollentia de Josep Malbertí.
L’any 1982 es va fer una exposició temporal sobre Pollentia en el Museu de
Mallorca. En la publicació de l’exposició el professor Arribas,19 identifica totes
les peces de titularitat municipal com a procedents de les excavacions realitzades per Josep Malbertí20 i Lluis Amorós21 a Pollentia.22

2.

Material romà procedent de la col·lecció Despuig. En el Museu de Mallorca
hi ha una llumeta de titularitat municipal procedent de Raixa.23

3.

Material romà de procedència diversa. En el Llistat 3 de les peces propietat
de l’Ajuntament baix l’epígraf Materiales romanos y talayóticos, que a la vegada es subdivideix en dos grups: materials de Procedencia diversa i Colección
camafeos de Pollentia. En el grup Procedencia diversa d’un total de 93 peces
només se n’identifica una com a procedent de Pollentia: el cap femení de
marbre (NIG 24016).

En relació al primer grup de materials, sembla ser que Lluís Amorós i Josep Malbertí
varen col·laborar en les excavacions que es realitzaren a Pollentia després de la Guerra
Civil.24 Tot i la manca de dades concretes,25 hi ha referències de què les excavacions
oficials a la ciutat romana es reprengueren poc després de la guerra amb Joan Llabrés26
i Rafael Ysasi.27 Sabem, per referències bibliogràfiques, que entre 1942 i 1945 Josep Malbertí i Lluís Amorós col·laboren amb Joan Llabrés en les excavacions.28 I així, el mateix
Amorós (1944-47: 292) publica que l’any 1944 la Diputació Provincial de Balears va
finançar unes excavacions a la finca d’Antoni Torrens. El material que s’exhumà estava
integrat per fragments de ceràmica, monedes, un anell de bronze i la base d’un columna, encara que la descripció dels materials exhumats és molt esquemàtica sembla que
no hi ha cap referència a la peça estudiada.
L’any 1948 Lluís Amorós com a Comisario Insular de Excavaciones29 col·labora amb les
excavacions que va dirigir Josep Malbertí a Pollentia i que varen ser finançades per
l’Ajuntament de Palma. La campanya va tenir lloc a l’espai en el qual durant la guerra
civil feren remocions de terra per a la construcció de la línea ferroviària entre Sa Pobla
i Port d’Alcúdia.30 Un estudi preliminar de la memòria va ser publicada per Amorós
14
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(1947-1952: 434-442), i com ell diu és un resum de la Memoria-informe redactada por el Sr.
Malbertí y elevada reglamentariamente a la Comisaria General (1947-1952, 438), document
que no ha estat mai localitzat. Per la descripció que fa Amorós, durant les excavacions
es localitzaren tres pous negres. Els materials del primer pou negre: fragments de
sigil·lada clara amb decoració incisa i cap femení de marbre (s. I aC - I dC). Del segon
pou s’exhumaren tègules, vasos ceràmics i vaixella. I en el tercer pou es varen trobar un
morter de marbre i dos claus d’animals, un d’ells treballat. El caràcter parcial d’aquesta publicació fa que només s’esclareixi l’origen d’algunes de les peces romanes del
Dipòsit de l’Ajuntament de Palma. Però moltes altres no apareixen en aquest resum,
així peces paradigmàtiques assignades a Pollentia com el casc i l’espinillera de gladiador no s’han identificat com a provinent de les excavacions Malbertí de 1948 fins dates
molt recents.31 A l’article de n’Amorós tampoc es menciona l’ampul·la de sant Menes.
Un segon grup de material romà és el procedent de les col·leccions del Cardenal Despuig.32 A més de la llumeta procedent de Raixa,33 en el Museu de Mallorca hi ha un lot
de 21 peces de ferro procedents d’aquesta col·lecció.34 En aquest punt es va procedir a
la revisió de l’obra de Bover (1895), encara que la descripció que fa l’autor de les peces
ceràmiques és molt genèrica, tampoc hem trobat cap referència a la peça.
Un tercer grup de material romà municipal està integrat per un conjunt de peces de
procedència diversa.35 Si desconeixem la procedència també desconeixem com ingressaren en el Museu de Bellver: troballes casuals, donacions, excavacions, compres,36 etc.
Tant per l’estudi d’aquest lot com dels dos anteriors es van revisar els Inventaris Generals de Patrimoni de l’Ajuntament de Palma37 des de 1957 fins 1979 i tampoc es va trobar cap dada de l’eulògia. Si bé es cert, que l’origen d’aquests inventaris és purament
administratiu: la inscripció de tots els objectes propietat de l’Ajuntament que van des
d’un cavall a una escultura, i que no responen a criteris museològics.
Cal afegir que durant un anys38 el material romà de titularitat estatal assignat al Museo
Provincial de Bellas Artes, procedent de Pollentia, va estar dipositat en el Museu de Bellver i sembla que les condicions d’emmagatzematge no eren les més idònies. En relació al material de Pollentia de titularitat estatal Veny (1966: 157) assenyala el 1966 que:39
(....) yacían ignorados y semiperdidos en unos de los almacenes del castillo de Bellver,
mezclados con gran cantidad de cerámica basta y fragmentos de mármol. Concreta15
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mente no podemos afirmar de casi ninguno de ellos su procedencia exacta, por cuanto
que en el museo de dicho castillo se han ido acumulando en el transcurso de tiempo materiales de distintas localidades, museos y colecciones particulares en lotes abigarrados y
sin una escrupulosa numeración.
I si la conservació d’aquests materials no era correcta tampoc ho era la seva situació administrativa, així en els inventaris dels materials de l’Ajuntament figuren peces estatals
procedents de les excavacions oficials de Pollentia com a propietat municipal. És el cas de
la dels mosaics i altres objectes procedents de les excavacions Llabrés / Ysasi i identificats
per campanyes a partir dels àlbums de Rafel Ysasi que hi ha en el Museu de Mallorca.40
Des de que el 1961 es creà el Museu de Mallorca41 la majoria d’aquests materials ingressaren sota diferents conceptes en el nou museu. Aquest procés s’inicià l’any 1969 amb
l’ingrés dels materials estatals de Pollentia procedents de les excavacions oficials i que
des de 1950 estaven en el Museu de Bellver, així com també amb el dipòsit dels fons
municipals que fins aquell moment estaven en el museu municipal. L’ingrés del material municipal es produí entre 1969 fins 1987, i malgrat que mai es va protocol·litzar,
està integrat per un total 444 peces que conformen els expedients número 5 i 10.42 Es
pot seguir el procés de dipòsit observant el Llibre de Registre del Museu, suposant
que el registre es feia a mesura que ingressaven en el centre.43 L’any 1987 té entrada el
darrer lot de materials, conformat per 150 peces entre d’elles l’ampul·la de sant Menes
i que s’inscrigué en el Llibre de Registre com una cantimplora de fang cuit de Pollentia. L’any 2008 des del Museu de Mallorca s’inicià un revisió de tot aquest fons i és el
moment en què s’identifica la peça com una ampul·la de sant Menes.44
Revisada tota aquesta documentació, a dia d’avui, l’única informació que tenim és
aquella que figura en el Llibre de Registre del Museu Mallorca: Cantimplora de Pollentia propietat de l’Ajuntament de Palma. Una vegada identificada correctament
la peça s’ha realitzat una recerca amb uns resultats similars a altres d’ampul·les de
l’Estat: no es pot descartar que provingui d’un entorn arqueològic (Pollentia) com
tampoc que no procedeixi d’aquest jaciment i que tingui un origen incert possiblement del mercat d’antiguitats. Tal vegada estudis més acurats sobre els materials de
Pollentia de les campanyes antigues, així com treballs de recerca en arxius donaran
més llum al respecte.
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Notes
A l’arxiu administratiu del Museu de Mallorca es conserven tres llistats sense datar de
materials propietat de l’Ajuntament de Palma. El llistat 01 anomenat Despacho. Propiedad
del Excelentísimo Ayuntamiento de Palma està constituït per un total de 101 peces, no identifica la procedència de cap d’elles. El Llistat 02, sota el títol Inventario de los materiales
arqueológicos propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca que se depositaron en
el Museo de Mallorca està format per 87 peces totes elles de procedència desconeguda. El
Llistat 03 no té cap denominació i està integrat per materials arqueològics procedents de
Mallorca (Son Jaumell, Son Mulet, Na Fonda de Sa Vall i Pollentia), d’Eivissa, alguns de
procedència desconeguda i altres de procedència diversa sense que és concreti aquesta,
sumen un total de 374 peces. També s’ha de dir que les dades d’aquests inventaris són
parcials ja que el dipòsit de l’Ajuntament de Palma en el Museu de Mallorca està integrat
per 444 peces, que es registraren en el Llibre de Registre entre 1969 i 1987.
2
1 cap de dona i 20 camafeus
3
Agraïm l’observació de Joana M. Palou
4
VIKAN (1982: 5) dóna a aquests objectes una simbologia encara més profunda, ja que
els hi era transferida la santedat pel contacte amb els llocs sagrats: Ultimately, however,
each of these pious travelers was driven by the same basic convic-tion; namely, that the sanctity
of holy people, holy objects, and holy places was in some measure transferable through physical
contact. Thus, unlike the modern tourist who goes to see, the Early Byzantine pilgrim went to
touch, to venerate.
5
Seguint la classificació d’ARIAS-NOVOA (1999).
6
La llegenda diu que abans de morir el màrtir demanà que el seu cos fos carregat
a l’esquena d’un dromedari que vagués lliure i que la seva tomba es construís on el
camell s’aturés. És per aquest motiu que la figura d’aquest animal, forma part de la
iconografia del sant, RÉAU (1983).
7
Sobre el jaciment d’Abu-Mina: PENSABENE-GROSSMANN (1998).
8
A tall d’exemple, tenim constància de la presència d’exemplars d’ampul·les de Sant
Menes (molts d’ells publicats) entre d’altres a: Musées Royaux d’Art et d’Histoire de
Bruseles; - Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst de Berlin; Musée du
Louvre; Museu d’Arles; Museu Arqueològic Nacional G.A.Sanna de Sassari; Museus
Vaticans; British Museum; Museu Arqueològic de Bolònia, etc.
9
Entre el gran nombre d’edificis conservats (església, baptisteri, edificis públics, tallers
o habitatges) es localitzen els centres d’atenció a peregrins.
1
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L’article de LAMBERT-PEDEMONTE (1994), aporta un primer inventari amb un
nombre d’espècimens substancialment inferior al que actualment coneixem; a tall
orientatiu, i tot i que no s’ha fet un inventari rigorós de totes elles i poques han estat
publicades, sembla que formarien un lot d’unes 60 peces.
11
Agraïm la col·laboració d’Anna Homs del Museu Episcopal de Vic que ens ha proporcionat les dades referents a les peces.
12
VALLVÉ (2005: 391): “Almagro havia atribuït a la col·lecció de Cazurro una ampul·la
de Sant Menes que es conserva al Museu Episcopal de Vic (Almagro, 1952, 234). Palol,
en canvi, opina que l’ampul·la hauria estat comprada directament a Egipte (Palol:
1992, 91). Es tracta d’una ampul·la que Mn. Gudiol cita en la memòria de 1930 com a
provinent de les excavacions d’Empúries (Gudiol: 1931, 8-9). Amb totes les reserves que
realment hagués format part de la col·lecció Cazurro, s’inclou aquesta peça com de
la col·lecció, per la procedència “de les excavacions d’Empúries” i per la proximitat de
dates en què Cazurro es desfà de la col·lecció”.
13
Agraïm la col·laboració de Sandra Rosas Clotet del Museu de l’Abadia de Monserrat
que ens ha proporcionat les dades referents a les peces.
14
El pare Llompart ens informa que fa anys va veure una ampul·la a la possessió d’Ayreflor (Sencelles), consultada a la família Massot-Ramis d’Ayreflor no recorden la peça;
volem agrair la col·laboració de María José Massot.
15
ORFILA (2000: 152-159) amb extensa bibliografia. RIERA-ORFILA-CAU (1999: 335346) amb bibliografia sobre els materials del segle V al segle VI dC trobats a Pollentia.
16
A més de la ja citada: AMORÓS (1947-1952), ARRIBAS-TARRADELL-WOODS (1960);
ARRIBAS-TARRADELL-WOODS (1973), ARRIBAS, A. (1982); ARRIBAS, A. (1983); ARRIBAS-TARRADELL (1987); GUMÀ-RIERA-TORRES (1997); LLABRÉS- ISASI (1934);
MERINO (1999); MERINO (2000); TARRADELL-ARRIBAS-ROSSELLÓ (1978); VENTAYOL (1982); TUGORES (2005) i VENY, (1965).
17
ROSSELLÓ (1997, 56), peu de la fotografia: “Ampolla de terrissa, provinent de la
tomba de Sant Menes a Alexandria d’Egipte. Emprada per recollir l’aigua miraculosa
que brollava de la font del sant (Segles V-VI)”.
18
Volem agrair la col·laboració i els consells de Josep Merino Santisteban en tot el
procés de recerca.
19
No identifica ni campanya ni any d’intervenció. ARRIBAS, A. (1982).
20
Des de 1931 fins 1967 Josep Malbertí va ser el conservador del Museu de Bellver, abans
havia estat dibuixant i fotògraf del Servei d’Excavacions de la Diputació de Barcelona
dirigit per Pere Bosch Gimpera (GRACIA-FULLOLA-VILANOVA (2002: 129, nota 154).
10
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L’any 1948 va dirigir una campanya d’excavació a Pollentia (AMORÓS, 1947-1952).
21
Comisario Insular de Excavaciones arqueológicas des de 1948 fins 1951. DÍAZ-RAMÍREZ (2001: 335).
22
L’ampul·la no apareix a la publicació.
23
La peça amb el NIG 4124, es registra l’any 1969 com procedent de Raixa. L’Any 2008
en el moment de revisió de l’expedient aquest peça no ha estat localitzada.
24
Hi ha referències documentals de que J. Malbertí ja col·laborava amb les excavacions
oficials de Llabrés/Ysasi des d’abans de la guerra, en concret l’any 1934 hi ha la següent
referència: Sábado 22 de diciembre de 1934 = Siguen trabajando en los mosaicos (sacando éstos
ayudado por D. José Malbertí), y en las sepulturas. Vegeu YSASI, R., NIG 27630, fol: 126.
25
Realitzada consulta el 29 de juny de 2008 a l’Archivo General de la Adminitración es
comunica que no es localitza documentació relacionada amb el jaciment de Pollentia
d’abans de 1970.
26
Fill de Gabriel Llabrés a la seva mort en 1928, s’incorporà a l’equip d’investigació.
27
La figura de Rafael Ysasi és cabdal per entendre les excavacions que es realitzaren a
Pollentia davant la falta de memòries publicades. El 15 de maig de 1941 Rafael Ysasi va
ser nomenat Comisario Insular de Excavaciones, càrrec que ocupà fins a la seva mort el
gener de 1948, a DÍAZ-RAMíREZ (2001: 330 i 335).
28
Aldeguer, D. (2001) pàg. 20. Sembla que hi ha un error en les dates, ja que Lluís Amorós no va ser Comisario Insular de Excavaciones fins 1948, càrrec que ocupà fins que va ser
destituït l’any 1951, a DÍAZ-RAMÍREZ (2001: 335).
29
Lluís Amorós vas ser Comisario Insular de Excavaciones, de 1948 fins 1951, a DÍAZRAMíREZ (2001: 335).
30
En la realització d’aquestes obres entre 1936 i 1938 en els terrenys del Camp de França
i de Sa Portella, aparegueren un fragment de murada i edificis romans. Els materials
trobats o bé es varen dispersar o bé per la seva raresa varen ser lliurats al capatàs Miquel Quetgles TARRADELL-ARRIBAS-ROSSELÓ (1967: 141).
31
En el Llistat 3 del material propietat de l’Ajuntament de Palma apareixen relacionades com a material romà de procedència diversa: 321. Defensa gladiador bronce i 322. Casco
gladiador bronce. Posteriorment l’any 2002 s’identifiquen aquestes dues peces com a
procedents de les excavacions efectuades per Malbertí l’any 1948 a Pollentia: vegeu
ROSSELLÓ (2002), desconeixem amb quina base documental es fan aquestes assignacions.
32
L’Ajuntament de Palma va comprar la col·lecció Despuig el 27 de març de 1927 a instàncies de G. Reynés i J. Ramis d’Ayreflor.
23
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Raixa, seu del Museu que el Cardenal Despuig instal·là a la seva finca del mateix
nom en el municipi de Bunyola.
34
No sabem sota quin concepte ingressaren en el Museu de Mallorca ni quan va succeir, sols coneixem les referències bibliogràfiques de Jaume Guasp i Andreu Ramis:
“Quant a l’origen de la col·lecció, segons informació facilitada pel Sr. Guillem Rosselló Bordoy, sembla procedir del fons de l’antic Museu de Bellver”, GUASP-RAMIS
(1989, 385) “Aquest origen ha estat confirmat pel Sr. Francesc Vera, actual conservador
del Museu Municipal de Bellver. Segons els antics inventaris d’aquest Museu, la procedència del grup de peces podria esser la col·lecció Despuig” (Op. Cit.: nota 2).
35
Llistat 03.
36
Hi pot haver material romà de qualsevol indret de les Balears i la forma d’ingrés
també pot variar. Així hem documentat que l’any 1957 al Castell de Bellver hi havia
exposades peces romanes que no eren de Pollentia com una urna cinerària Ses Salines:
343. Urna sineraria de piedra encontrada en las Salinas “Mallorca” en el año 1825; o una gerra
d’Eivissa: 407: Jarrón romano, procede de excavaciones en la isla de Ibiza a Inventario General del Patrimonio del Ayuntamiento de Palma. 1957. Així com també hem documentat material de Pollentia que no prové d’excavacions sinó de compres fruit d’alguna
troballa casual, com per exemple el vas islàmic de quatre anses (NIG del Museu de
Mallorca: 04367) que va ser adquirit per R. Ysasi l’any 1935: Por la tarde se adquirió una
preciosa vasija musulmana (página 186 y 231), procedente de un ajuar cinerario romano, estaba en la superficie y dentro de agua. De Can Fererico, calle Pollentia. Vegeu YSASI, R., NIG
27630, fol: 218v, 219, 274.
37
Volem agrair la col·laboració del personal de l’Arxiu Municipal, del Museu de Història de la Ciutat i de la Secció de Patrimoni l’Ajuntament de Palma.
38
1950-1969.
39
Situació confirmada per TARRADELL-ARRIBAS-ROSSELLÓ (1978: 139): Los materiales encontrados en los trabajos oficiales quedaron en el Museo de Bellver, donde fue posible
seguir la pista, gracias a las notas en los periódicos, de las piezas escultóricas. Pero los fragmentos
de cerámica que fueron a parar al Museo quedaron en cajones, sin documentación alguna y
prácticamente inservibles, hasta el punto de que los cajones aún están por ordenar en el traslado
reciente efectuado de los mismos del Castillo de Bellver, al Museo de Mallorca.
40
Donació família Ysasi-Rovira, l’any 2000.
41
Creat l’any 1961, segons Decret 2294/1961, de 2 de noviembre, por el que se crea el
Museo de Mallorca.
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Un dipòsit de l’Ajuntament de Palma al Museu de Mallorca: l’ampul·la de sant Mene
Rosa Maria Aguiló i Catalina Garau

Es tindrien que afegir els materials de les excavacions a Pollentia d’Amorós/Malbertí
de l’any 1948, que resten dins caixes en els magatzems del Museu. Desconeixem quan
es va produir l’ingrés.
43
Els materials es registren entre: 29/9/1969; 18/10/82-05/12/84 i 25/09/87-28/08/95.
44
Aquesta peça no apareix a cap dels llistats dels materials propietat de l’Ajuntament
de Palma.
42
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El r etaule del nom de Jesús
de l’església par roquial de Montuïr i
Joana Gomila i Gomila

E

l moble ocupa la primera capella, començant pels peus, al costat de l’epístola
i actualment es troba en molt mal estat de conservació a causa, sobretot, de
l’atac de la termita. L’esforç econòmic que suposaria la restauració n’augura
una contínua degradació. A hores d’ara el moble no ha estat objecte d’estudi i la documentació que en fa referència és escassa. Quant a les fonts bibliogràfiques cal citar
Geroni de Berard1 que fa una descripció del retaule; l’obra de Bartomeu Moll Les visites pastorals a la parròquia de Montuïri;2 i, finalment, la veu “Montuïri” de la Gran
Enciclopèdia de Mallorca on apareix una referència a la datació del moble. Quant a les
fonts arxivístiques, a l’Arxiu Diocesà de Mallorca, del Parroquial de Montuïri, s’han
consultat les sèries Confraria, Causa beneficial i el Llibre de Sagristia; de l’Arxiu Municipal de Montuïri els documents referents al segle XVII del Llibre de Consells de la
Vila de Montuïri.3
La primera referència coneguda de la capella del Nom de Jesús data de 1596 quan el
bisbe Joan Vic i Manrique, a la quarta visita pastoral, esmenta la “Capella del Nom
de Jesús òlim de Sant Roc”. 4 És el 1606 quan trobam la primera referència al moble,
als obrers i l’estat de conservació: “(...) vist se Reverendíssima Señoria que lo retaula
en moltes parts stà pelat, sens pintar, deurar y ja vell mena sa Señoria que pinten,
dauren y reparen aquell segons te necesitat”.5 A la veu “Montuïri” a la Gran Enciclopèdia de Mallorca es data el moble un decenni més tard que el retaule de sant
Josep (1649) de la mateixa parròquia, tot i que aquesta cronologia no ha pogut ser
constatada documentalment.6
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Retaule del Nom de Jesús. Sant Roc, carrer lateral esquerre.
Nin Jesús, carrer central. Sant Isidre, carrer lateral dret.
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La devoció al Nom de Jesús
Com diu el pare Gabriel Llompart,7 a Mallorca la devoció al Nom de Jesús va ser introduïda a finals de l’edat mitjana per les ordes mendicants i assolí l’apogeu el segle XVI
i principis del segle XVII. Principalment foren els dominics i franciscans els que difongueren la devoció. La primera confraria del Nom de Jesús es creà el 1581 en el convent de
sant Domingo de Palma. Posteriorment es fundaren confraries en els pobles, com ara
Felanitx (1591), Pollença (1597) o Alcúdia (1612), on impulsaren la creació d’altars dedicats
al Nom de Jesús.8 Tenien com a patró el Nin Jesús i s’encarregaven de promoure la “veneració al Nom Santíssim, lluitar contra les blasfèmies i els juraments i difondre el culte
catòlic”.9 Quant a Montuïri, no s’han trobat referències de la creació de la confraria del
Nom de Jesús, no obstant això, la devoció es correspondria amb l’inici de la difusió a
Mallorca, atès que la capella del Nom de Jesús el 160610 ja comptava amb obrers mentre
que els primers beneficis sobre la capella es varen fundar el 1618.11
De Sant Roc al Santíssim Nom de Jesús
Anteriorment, la capella del Nom de Jesús de l’església parroquial de Montuïri havia
estat sota l’advocació de sant Roc. La primera notícia del retaule de Sant Roc data de
1564, moment en què es trobava en molt mal estat de conservació12 i, amb aquest pretext, el 1570 el bisbe Diego de Arnedo en motiu d’una visita manà que el retaule, “ja vell
i de poc valor”, fos substituït per un nou retaule dedicat a la Verge Maria de la Rosa,
devoció que aleshores s’estenia per tota l’illa.13 El retaule de la Verge Maria del Roser
ocupà la capella de Sant Roc i el retaule de Sant Roc, en comptes de desaparèixer, es
traslladà a una nova capella fins el 1596 que la capella passà a estar sota l’advocació del
Santíssim Nom de Jesús. Amb tot, el 1600 encara s’esmenta com a “Capella del Santíssim Nom de Jesús i de Sant Roc”.
Descripció
La capella que guarda el retaule homònim és de planta rectangular, amb arc apuntat i volta de creueria amb una clau de volta amb l’escut dels Villalonga.14 Les dues
teles que avui trobam, una a cada costat lateral: el Crist de la Paciència i sant Francesc Xavier, s’hi han penjat recentment i no formen part del discurs iconogràfic
de la capella.
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El retaule15 és mixt, de carrers plans i està situat sobre un sòcol de pedra. Consta de predel·
la, un cos format per dos registres, escultura i pintura, dividit en tres carrers i àtic. El moble
és de fusta policromada i daurada. L’altar és de pedra amb imitacions de marbre.
La predel·la del retaule està formada per set plafons de pintura sobre taula, on s’incorporen també, plafons de decoració vegetal en relleu. A les taules en disposició vertical, que
coincideixen amb el sòcol de les columnes, s’hi representa una sola figura:16 sant Agustí,
doctor de l’Església, vestit amb els ornaments pontificals du amb una mà el bàcul i amb
l’altra una maqueta de temple; sant Antoni de Pàdua, amb l’hàbit franciscà, aguanta
un llibre obert amb la figura del Nin Jesús; el jesuïta sant Ignasi de Loyola, amb l’hàbit
negre, sosté un llibre obert i a la part superior esquerra de la representació apareix un
disc radiant amb el trigrama de Jesús. A la darrera taula de la predel·la s’hi representa la
figura d’un sant que no s’ha pogut identificar i que porta un llibre obert i una vara florida en forma de creu. A les taules que es corresponen amb els intercolumnis s’aprofita
el format horitzontal i s’hi representen escenes narratives: sant Roc, vestit com a pelegrí
i acompanyat del ca que porta el pa, mostra la nafra de la cuixa i fa el senyal de la creu
sobre un papa, possiblement Gregori XIII que en el segle XV va escriure el nom del sant
en el martirologi o Urbà VIII que el canonitzà en el segle XVII; el Baptisme de Crist, on
Crist s’agenolla sobre una roca davant sant Joan Baptista, acompanyats per dos àngels
i l’Esperit Sant i, en la tercera taula, en molt mal estat de conservació, es representa
l’episodi en què sant Isidre resa mentre un àngel el substitueix en la seva tasca al camp.
Les figures de la predel·la es representen en un fons paisatgístic amb les muntanyes
retallades per un cel crepuscular.
Quatre columnes corínties amb el terç inferior anellat divideixen el cos en tres carrers
on s’hi troben tres pintures i tres talles. Les dues columnes que emmarquen el carrer
central, més ample, presenten estries verticals de color vermell i les laterals estries
helicoïdals blaves. Les retropilastres, amb decoració vegetal, es corresponen amb el
color de les corresponents columnes, una decoració i joc de colors també present a
les fornícules. La fornícula central del moble conté la talla del Nin Jesús, de vestir, en
actitud de beneir i la bolla del món amb la mà dreta. A la fornícula esquerra hi ha sant
Roc vestit de pelegrí que, amb la cama descoberta, mostra la nafra de la cuixa. Al carrer
lateral dret s’hi troba la figura de sant Isidre, sobre una base de formes rocoses, i amb
la mà dreta aguanta l’agullada.
29
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Sobre les fornícules trobam tres pintures. En el carrer central es representa la Circumcisió, el Nin enmig de l’altar sostingut pel sacerdot i envoltat per la Verge, Sant Josep,
l’ajudant del sacerdot i altres dues figures. En el carrer lateral esquerre es representa el
miracle de sant Domingo in Soriano que narra l’aparició de la Verge del Roser, acompanyada per santa Magdalena i santa Catalina, a un dominic per mostrar-li com havia
de pintar la imatge del sant. En el carrer dret hi ha el beat Salvador d’Horta amb els
malalts en els peus que esperen que el beat els curi amb l’aigua beneïda.17
Un fris, un entaulament i una cornisa desenvolupada donen pas a l’àtic que segueix
l’estructura de les columnes del cos inferior, encara que de major simplicitat i d’ordre
menor, i emmarquen una pintura rectangular on es representa el Pelicà Eucarístic.
Tot, rematat per un frontó triangular amb la representació pictòrica de l’anagrama
IHS, amb la creu sobre la hac i el cor amb els tres claus a sota.
Pel que fa a l’ornamentació, és senzilla i escassa, basada en un repertori d’elements
vegetals de repetició simètrica, com a les retropilastres, les fornícules, el fris d’entaulament i a la predel·la on hi apareixen, també, veneres. A l’altar, la decoració vegetal apareix a mode de garlanda. Un altre motiu ornamental són les cartel·les, situades sobre
les fornícules dels carrers laterals i a les taules decoratives de la predel·la. La cornisa
estaria rematada per dues esferes, avui una d’aquestes inexistent.
Les figures de les escenes pictòriques es presenten de manera monumental i volumètrica. Les fisonomies són individualitzades i detallades. A la Circumcisió i la Presentació de sant Domingo es pot veure la utilització de colors vius en les vestidures i el color
vermell de les galtes que caracteritza les figures femenines. Pel que fa a l’escultura, les
talles són de petita grandària, amb una altura que oscil·la entre els 70 i 80 cm. Són
representacions esquemàtiques i rígides, presentades amb un lleuger contrapposto.
Lectura iconogràfica
La línia iconogràfica del moble gira al voltant de la devoció al Nom de Jesús i s’acompanya, alhora, d’altres referències devocionals. Iconogràficament, respon als plantejaments del Concili de Trento, tota una iconografia que gira al voltant del misteri de la
salvació. Es pot fer una lectura vertical del carrer central, des de la predel·la fins a l’àtic:
el Baptisme, la primera manifestació divina de Crist; la figura del Nin Jesús; la Circum30
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cisió, el moment de la imposició del nou nom, significatiu de la missió salvadora que
Jesús havia de realitzar, i la primera vegada que Crist vessa la sang amb la que comença
el seu sacrifici redemptor;18 el Pelicà que alimenta els fills amb la pròpia carn, símbol
de la sang redemptora de Crist, i el trigrama IHS, la síntesi iconogràfica del Nom de Jesús i inicials de Iesus Hominum Salvator. D’aquesta lectura se’n desprèn la contraposició
de la imatge tendra i innocent de l’infant Jesús amb l’horror del sacrifici, representació
simbòlica que es veié emfatitzada per l’art de la Contrareforma.
La Circumcisió com a festa principal de la Confraria del Nom de Jesús és el tema
representat en la majoria de retaules que estan sota aquesta advocació. La devoció
a l’Eucaristia, fomentada especialment amb el Concili de Trento, es materialitza en
el moble amb la figura del Pelicà. La combinació de la devoció a l’Eucaristia amb la
devoció al Nom de Jesús la trobam a retaules com el de Selva o Campos, anteriorment
dit del Corpus Christi, on el Sant Sopar ocupa el carrer central. Com esmenta el pare
Llompart, era freqüent la veneració en el mateix altar al Nom de Jesús i altres misteris
de Crist considerats compatibles, com la Passió o el Corpus Christi, i aquest fet repercuteix en la iconografia del moble.19
Les representacions santorals de les taules de la predel·la es poden vincular amb la
devoció al Nom de Jesús: a sant Agustí se li aparegué el Nin Jesús a la platja; sant
Antoni de Pàdua abraçà el Nin mentre estava allotjat en una casa durant la seva
predicació pel sud de França i sant Ignasi de Loyola va ser el fundador dels jesuïtes,
l’ordre que tingué com a eix central de la predicació el nom de Jesús associat amb la
sang de la Circumcisió.20
La iconografia dels carrers laterals respon a devocions diferents. La devoció al Nom de
Jesús s’acompanya amb la de sant Roc i sant Isidre. La talles dels sants, del cos central,
es corresponen amb la taula inferior de la predel·la on es representa un passatge de la
seva vida. Sant Roc, amb sant Sebastià, era el sant invocat contra la pesta, les epidèmies i les malalties infeccioses, fet que determina l’auge de la seva devoció.21 Per altra
part, a sant Isidre, canonitzat el 1622, se’l considera el protector dels cultius. La difusió
de la devoció al sant aniria lligada amb l’impuls que es donà amb la Contrareforma a
les noves canonitzacions i que, a partir de la divulgació d’estampes, acostà el sant a les
devocions particulars.22
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Per tot això, el moble difereix del model més freqüent de retaules barrocs dedicats al
Nom de Jesús i que combinen la talla del Nin amb les representacions pictòriques.23
En els retaules que estan sota la mateixa advocació la figura del Nin se sol acompanyar
amb escenes cristològiques,24 sovint, superposades en els carrers laterals.25 Entre les
representacions pictòriques hi podem trobar representacions de sants vinculats, però,
amb la devoció a l’Infant Jesús.

L’estil del retaule
Estilísticament destaca el caràcter classicista del moble. L’estructura del retaule, eminentment arquitectònica, està marcada per les línies rectes i les superfícies planes que
es rompen, tan sols, amb l’avançament i el retrocés de l’entaulament. Les columnes,
estriades amb el terç inferior anellat i capitell corinti, responen als suports utilitzats
en la retaulística de la primera meitat del segle XVII, usades, més habitualment, en les
obres de Blanquer i Joan Antoni Oms I. Les estries helicoïdals de les columnes assenyalen un primer pas cap a les formes dinàmiques que adoptaran els suports al llarg
del segle i que es caracteritzaran per la diversitat i la profusió decorativa. Els elements
ornamentals com les esferes que rematen la cornisa o la decoració vegetal simètrica,
evidencien la prolongació dels models decoratius renaixentistes i que conviuran, dins
la retaulística mallorquina, amb les formes barroques fins a finals del segle XVII.26
Tant la pintura com l’escultura responen a la producció del sis-cents mallorquí. La
figura del Nin Jesús ens remet al model del Bon Jesús, en actitud de beneir, inaugurat
per Martínez Montañés i que es convertí en una de les imatges predilectes de la devoció popular en el segle XVII. Les diferències en el tractament de la composició i les
figures en les representacions pictòriques denoten la intervenció de diferents mans.27
Per altra part, l’analogia entre la representació de la llegenda de sant Domingo in Soriano amb la de l’església de Lloret de Vistalegre, possiblement d’un antic retaule homònim del 1643,28 o la pintura de l’àtic del retaule del Sagrat Cor de Jesús de l’església
de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, palesen la utilització d’estampes, fet freqüent entre
els artistes mallorquins del segle XVII.29
La senzillesa que es desprèn del retaule del Nom de Jesús el diferencia de la resta de
retaules barrocs de l’església parroquial de Montuïri, estilísticament més avançats.
L’estructura del moble i els motius ornamentals són elements semblants amb el re32
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taule de Sant Josep i el retaule de la Immaculada Concepció. Així mateix, les talles del
retaule del Nom de Jesús presenten els mateixos trets estilístics que l’escultura de l’esmentat retaule de Sant Josep datat, en el mateix moble, el 164930 i realitzat pel taller de
Blanquer; o la talla de sant Isidre del retaule de Sant Josep de l’església conventual de
Sant Vicenç Ferrer de Manacor atribuïda per Marià Carbonell a l’escultor Pere Pou.31

A manera de conclusió
El retaule del Nom de Jesús es degué construir en els darrers anys del segle XVI o principis del següent seguint el model més usat de retaules que estaven sota la mateixa
advocació. L’heterogeneïtat que es desprèn del moble ens fa pensar en una construcció
que es perllongà en el temps o bé, en diverses intervencions posteriors que es podrien
estendre fins passat el segle XVII. Aquest fet, junt amb les preferències devocionals
del comitent, explicaria les diferències iconogràfiques i conseqüentment compositives
amb el model més habitual de retaules dedicats al Nom de Jesús.
Notes
BERARD, G. de (1789, ed. 1983): Viaje a las villas de Mallorca: 1789, Palma.
MOLL, B. (2007): Les visites pastorals a la parròquia de Montuïri, Montuïri. L’obra de
Bartomeu Moll suposa una gran aportació per a l’estudi del patrimoni eclesiàstic de
Montuïri. El text de les visites s’acompanya d’un lèxic, un índex alfabètic de matèries,
un índex onomàstic i un índex de visites pastorals.
3
Malauradament falten els documents que daten des del 1610 fins el 1646.
4
MOLL, B.: o.c., p. 87.
5
MOLL, B.: o.c., p. 439. Cal esmentar que no s’ha trobat constància documental de
les visites realitzades pel bisbe Simó Bauçà (1608-1623) i Baltasar de Borja i de Valasco (1625-1630), la qual cosa fa que des del 1606 fins el 1644 no tenguem cap referència
del moble.
6
COMPANY, A.; CAMPINS, B.; MAS, G. (et. al) (1997): “Montuïri”, dins Gran Enciclopèdia de Mallorca, Palma, Volum 11, p. 154.
1

2

33

E l s a m i c s a l Pa r e L l o m p a r t . M i s c e l · l à n i a I I

LLOMPART, G. (1972): “Devoción e iconografía popular del nombre de Jesús en la
isla de Mallorca”, dins MAYURQA, VII, p. 53-64.
8
Així ho demostren els retaules del Nom de Jesús conservats: Algaida, Petra, Sóller,
Inca, Sant Joan, Campos, Manacor, Selva, Alaró, Santa Eugènia, Porreres o Lloret on
només es conserva la predel·la.
9
LLOMPART, G.; PALOU, J.M. (1996): Jesucrist a l’art inquer. Exposició del patrimoni artístic d’Inca sobre Jesús en la seva vida, passió i resurrecció i en l’Eucaristia, Inca, p. 61.
10
MOLL, B.: o.c., p. 439. Vegeu també ADM 19/143/2; Montuïri. Causa beneficial: Nombre de Jesús, 1618, 13 fs., on es confirma que hi havia beneficis a la capella a partir de
1618.
11
MOLL, B.: o.c., p. 177.
12
MOLL, B.: o. c., p. 47.
13
MOLL, B.: o. c., p. 59. Referent a la devoció a la Verge Maria de la Rosa vegeu LLOMPART, G. (1975): “La devoción popular al Rosario en la isla de Mallorca”, Revista Balear,
40 i 41, p. 27-39.
14
Les armes ens remeten a la figura de Lluís de Villalonga, ardiaca de la Seu i rector
de la parròquia de Montuïri. El 1563 l’arxidiaca era el titular d’una capella de l’església
parroquial. MOLL, B.; o.c., p.40. Vegeu també LLOMPART, G.; PALOU, J.M.; PARDO,
J.M. (1988): Els López dins la pintura del segle XVI a Mallorca, Palma, p. 31. Una altra possibilitat seria relacionar les armes amb la família Villalonga propietària de la possessió
de sa Torre de Montuïri; BAUÇÀ ADROVER, C. (2006): Notes històriques de Montuïri...
del meu arxiu, Montuïri, p. 35. No obstant això, no sabem si existeix algun enllaç entre
Lluís de Villalonga i els propietaris de la possessió.
15
Comptam amb dues descripcions del moble realitzades el segle XVIII i XIX. La primera de Berard: “(...) figurado con el Niño, de bulto, pequeño. Cuatro columnas antiguas, entre
dorados y colores, corintias con lienzos pintados entre sus espacios y las armas de Villalonga a la
clave del arco (...)” BERARD, G.: o. c., p.203. I la segona realitzada en motiu d’una visita
pastoral el 1861: “Un cuadro de leña dorado y jaspeado, con una figura de leña del Niño Jesús:
una estatua de san Roque a la derecha y otra de san Isidro a la izquierda: seis candeleros: unas
sacras de leña todo pintado”. MOLL, B.: o. c., p. 333.
16
Vegeu les referències iconogràfiques a RÉAU, L. (1996): Iconografía del arte cristiano,
Barcelona.
17
FERRANDO, J. (1950): Iconografía de los santos, Barcelona, p. 246.
18
Vegeu VORÁGINE, S. de la (1982): La leyenda dorada, Madrid, Volum 1, p. 84-91.
7

34

El retaule del nom de Jesús de l’església parroquial de Montuïri
Joana Gomila

LLOMPART, G. (1972): o.c., p. 60. El Nom de Jesús i el Corpus Christi eren venerats
en el mateix altar a Campos (1569) i Inca, on el 1586 es feia un retaule ajuntant les dues
invocacions. LLABRÉS, P.J. (1994): “Un retaule d’Oms, signat i datat (1592-93): El del
Roser de l’Antiga parròquia d’Inca”, I Jornades d’Estudis Locals, Inca, 1994, p.67. En altres
retaules dedicats al Nom de Jesús, com el de Sineu o Muro, la figura de l’infant Jesús
es combina amb la Crucifixió. Un exemple semblant n’és el retaule del Sant Crist de
l’església del convent de Sant Domingo de Pollença on la imatge de Crist a la creu s’envolta de les representacions iconogràfiques que veiem en els retaules del Nom de Jesús.
20
Pels jesuïtes el trigrama és la sintetització de Jesum Habemus Socium. RÉAU, L.
(1996): o.c., Tom 1, Vol 2, p. 33.
21
Sobre la devoció a sant Roc i sant Sebastià a Mallorca en els períodes d’epidèmies
vegeu VAQUER, O. (1989): “La peste de 1652 en Mallorca”, dins BSAL, 45, p. 233-247.
22
FERRANDO, J.: o. c., p.22.
23
Alguns retaules són només de pintura com el d’Algaida –CAPELLÀ, M.A. (1999): Els
retaules de l’església d’Algaida, p. 37-44.- i de Muro. Mentre que en altres, com el de Campos o Sant Joan, hi predomina el relleu escultòric.
24
En alguns mobles del Nom de Jesús es representen les mateixes escenes cristològiques i segueixen un mateix esquema compositiu, és el cas del retaule del Nom de Jesús
de Muro, de Petra o el retaule del Sant Crist de l’església del convent de Sant Domingo
de Pollença.
25
M. Gambús, seguint les classificacions que va fer J. J. Martín González dels retaules
del segle XVI, parla de l’adopció de la tipologia de retaule rosari en alguns mobles
dedicats al Nom de Jesús, com el de l’església parroquial d’Artà, de Petra i l’església de
Santa Maria la Major d’Inca; vegeu GAMBÚS, M. (1979-1980): “La ambigüedad estilística en el arte contrareformista mallorquín: el retablo del Nombre de Jeús de Artà”,
dins MAYURQA, 19, p. 295-309. Aquest recurs, narratiu i compositiu, és el mateix en el
retaule de Muro, Alaró, Selva i segons LLOMPART, G. (1976): o. c., p. 60, el retaule de
Pollença, on s’hi havien de representar 14 misteris de Crist.
26
Vegeu CARBONELL, M. (2002): Art de cisell i de relleu. Escultura mallorquina del segle
XVII, Palma; CARBONELL, M. (1995); “Retaules barrocs”, dins PASCUAL, A. (coord.):
La Seu de Mallorca, Palma, p. 149-163; SEBASTIÁN, S.; ALONSO, A. (1973): Arquitectura
moderna y contemporánea, Palma; MARTÍN GONZÁLEZ, J.J. (1993): El retablo barroco en
España, Madrid.
19

35

E l s a m i c s a l Pa r e L l o m p a r t . M i s c e l · l à n i a I I

Aquest, no es tracta d’un fet inusual ja que en l’execució d’una obra encarregada a
un taller o artista era freqüent la intervenció de diferents mestres o col·laboradors.
LLOMPART, G.; PALOU, J.M.; PARDO, J.M. (1996): “Els López. Segona meitat del segle XVI”, dins Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultua a les Balears [GEPEB], Palma,
Vol. III, p. 36.
28
Vegeu GINARD, A.; RAMIS, D. (2004); “El convent de Nostra Senyora de Loreto.
Evolució i transformació”, dins GINARD, A.; RAMIS, D. (coord.): El patrimoni de l’església i el convent de Llorito, Pollença, p. 103.
29
Vegeu CARBONELL, M. (2002): o. c., p. 33-35.
30
La data es correspondria amb la data de finalització del moble que el 1641 s’estava
construint. MOLL, B.: o.c., p. 487.
31
CARBONELL, M. (1996): “Pere Pou. Muro ca. 1610-Palma, 1663”, dins GEPEB, Vol.
IV, p. 57-62.
27

36

El retaule del nom de Jesús de l’església parroquial de Montuïri
Joana Gomila

Resumen:
Estudio del retablo del Nombre de Jesús de la iglesia parroquial de Sant Bartomeu,
Montuïri, actualmente en muy mal estado de conservación. Análisis estilístico e
iconográfico.
El retablo combina la devoción al Nombre de Jesús con otras devociones populares como
san Isidro y san Roque. Se proponen los siglos XVI y XVII como fechas de construcción.
Abstract:
A study of the altar piece of the “Name of Jesus” of Montuïri’s parish church, now in
very bad estate condition. Stylistic and iconographic analysis.
Along with the veneration of the “Name of Jesus” go other venerations like saint Isidro and saint Roch. The XVIth and XVIIth centuries are suggested as dates of its
possible construction.
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R afael Patxot i el Llegendar i Popular Català
Josep Massot i Muntaner
Abadia de Montserrat

R

afael Patxot i Jubert és ben conegut per la seva tasca de mecenes de la cultura
catalana, especialment durant els anys difícils de la Dictadura de Primo de
Rivera, i mereix un relleu especial l’interès que va tenir pels aspectes més diversos del folklore català, sobretot a través de les empreses Obra del Cançoner Popular
de Catalunya, la Masia Catalana, Refranyer català i Llegendari Popular Català, que va
promoure i va finançar fins que el començament de la guerra civil ho va desbaratar tot
(cf. Galí, 1986; Maluquer i Sostres, 1994; Massot, 2004, 2006 i 2007).
En aquestes breus pàgines dedicades al gran folklorista –i moltes altres coses− pare
Gabriel Llompart voldria completar la informació que teníem fins ara sobre el Llegendari Popular Català, els materials conservats del qual han estat incorporats a l’arxiu
de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, actualment a Montserrat, descrits al
seu inventari (Massot, 1993) i estudiats per Cristiana Pili (Pili, 2001).
L’11 de desembre de 1926, el president de la Secció d’Arqueologia, Filologia i Folklore
del Club Muntanyenc de Barcelona, Rossend Serra i Pagès −membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i impulsor dels estudis folklòrics a Catalunya−,1
que mantenia una excel·lent relació amb Rafael Patxot,2 va llegir al Club Muntanyenc
un extens discurs “al objecte de donar a conèixer la personalitat y obres de En Rafel
Patxot y Jubert ab motiu d’haver sigut nomenat Soci Honorari de l’entitat esmentada” (Serra i Pagès, 1926), en el qual posà en relleu: “L’afició al Folklore ja li ve de petit,
com evocador de les primeres idees, que fixantse per manera sugestiva en sa tendra
imaginació, varen anar germinantli ab el temps, fins a formar un vast plan per la de38
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terminació de les condicions peculiars de la seva terra, de la nostra, que començant per
les lleys físiques, anés seguint ab els diferents ordres de conexements, que determinin
l’evolució d’un poble, per acabar en l’estudi del meteix en l’època present, desde ‘l punt
de vista tradicional” (p. 11). I després de fer una elogiosa al·lusió als projectes patrocinats per Patxot de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i de la Masia Catalana, es
referia a la importància de recollir igualment les llegendes populars catalanes i als seus
esforços per a aconseguir-ho, finalment arribats a bon port gràcies al suport de Patxot:
“Tan important com la Cançó popular y la Masía, encara que sots altres aspectes, es la Llegenda: expressió viva de les grans gestes; plany punyidor de les tristes
desfetes; ressò volander del cant trobadoresch endreçat a la dama pretinguda; acció
de gracies qu’ab tot fervor elevava a Déu misericordiós la multitut colpida pel benifet providencial qu’acabava de rebre; pensament inspirador del himne triomfal
després de la victoria sobre ‘ls enemichs, y, en poques paraules, l’expressió poetisada
pel poble de tots els fets trascendentals que la nostra historia registra.
Aquest immens cabal de poesía que, com preuat perfum, per ben estotjat
que se’l guardi va esbravantse ab el temps, es el qu’ha d’inspirar en l’esdevenir
el nostre teatre lírich en sa més alta significació, la producció dramàtica y èpica,
la metexa novela, els quadros y ‘ls grups escultòrichs, com varen fer ja Pedrell,
Guimerà, Verdaguer, Bofarull, Tusquets y Vallmitjana, per no citar només qu’un
nom en cada ordre de fets. Partint d’aquest principi, es que veyent l’inutilitat de
la meva campanya en pro de les llegendes, vaig dirigirme a en Patxot, exposantli la
necessitat qu’hi havía de fixarles, per evitarne la pèrdua y l’adulteració de qu’eren
objecte per part de molts que les tractaven, afeginthi de la propia cullita episodis
y personatges absolutament ignorats pel poble. No’m va caldre explicarme gayre:
tot seguit se’n va fer càrrech y va dirme que tracés un plan. L’endemà mateix l’hi
presentava, acceptantlo a la primera llegida.
Aquest es l’origen del primer concurs de llegendes d’aquest any, qu’acaba de
fallarse, y del pròxim, que tindrà lloch, després dels quals s’anirà publicant el
Llegendari Català, per fascicles” (p. 15-16).
Al final d’aquest mateix discurs, Serra i Pagès presentava una llista d’”obres originals”,
d’”institucions culturals” i de “fundacions de recordança familiar” degudes a Patxot.
Entre les institucions culturals no hi mancava una completa síntesi del projecte de
Llegendari popular català:
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“Obra destinada a fixar la nostra tradició y depurarla en lo possible de les innovacions y adulteracions modernes, degudes principalment als homes de lletres.
Quan els folkloristes hagin aportat una bona quantitat de llegendes, se procedirà a la publicació, seriantles y comentantes. Aquelles llegendes que, per llur
importancia, donguin lloch a una extensa monografía, seran objecte d’altres
tants fascicles. Està comanada al actual president de la Secció d’Arqueología, Filología y Folklore del “Club Muntanyench” [Serra i Pagès].
Primer concurs. Varen oferirshi premis per 5,000 pessetes, dexant els temes
llegendístichs catalans a lliure elecció dels aplegadors. El 26 de juny últim [1926]
va ferse la distribució de premis.
Segon concurs. Ha sigut convocat ja y acabarà ‘l plaç d’admissió ‘l 15 de setembre de 1927, en condicions anàlogues al altre” (p. 30-31).
Quan Rafael Patxot i Jubert reuní per primer cop el consell assessor de la seva Institució Patxot, el 17 de juny de 1926, confirmà als reunits aquestes mateixes dades. Entre
els projectes que havia anat posant en marxa hi havia el “Llegendari Popular Català,
degut a una proposta d’En Rossend Serra y Pagès i havent-se iniciat ja l’aplegament de
materials” (Patxot, 1926-1938: 5).3
Patxot mateix consignà al Dietari de la Institució diverses notes que ens permeten de
resseguir la gènesi i el resultat dels tres concursos que arribaren a ésser convocats per
a la formació del Llegendari. El 26 de juny de 1926, en efecte, va redactar una extensa
ressenya, amb comentaris crítics, sobre el primer concurs, convocat el 1924, del qual
s’atorgaren els premis aquell mateix dia (Galí, 1986: 27-28; Pili, 2001):4
“En la sala d’actes del “Club Montanyenc”, s’ha fet l’obertura de plecs i
el repartiment de premis del primer Concurs del “Llegendari Català”, de la
I[nstitució] P[atxot].
La crida no ha pas donat tot el que n’havíem esperat, ni en el nombre ni en la
qualitat dels treballs presentats; potser per no haver tingut prou publicitat o per
resultar una mica curt el terme fixat.
De totes maneres, hi ha quelcom interessant i sobretot la lliçó de la experiència modificant la nostra primitiva visió; car al costat del llegendari folklòric, que
nosaltres convocàvem, han comparegut els erudits de la llegenda històrica i els
literats brodant noveles al seu entorn.
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Això fa pensar desseguida en dos llegendaris: el verament popular i el críticohistòric dels no[s]tres temps comtals.
En el Jurat hem aplegat representació de la “greater” Catalunya: N’Horaci
Chauvet,5 de Perpinyà, President de la “Colla del Rosselló”, i En Francesc Martínez i Martínez, de València, a qui ha pertocat la Presidència del acte. N’Andreu
Ferrer i Ginart, d’Artà, no’ns ha pogut dur personalment l’alenada mallorquina,
perquè li han negat el permís i no l’han deixat assistir a la nostra festa.
Parlant de les diverses contrades, En Chauvet ha dit que fóra magre la colaboració del Rosselló per mor de que gaire bé ningú se cuida de les llegendes catalanes, llevat d’un col·leccionador d’Arles al qual mirarà d’interessar personalment.
En Francesc Martínez i Martínez ens ha pintat en sentit optimista l’actual
esperit valencià on comença d’haverhi jovenalla que se deixonda i guaita cap a
Catalunya recordant el germanívol passat. Al tractar del “Rat Penat” ha precisat
que En Teodor Llorente fou dels que més tiraren les regnes pera contenir l’esclat
valencianista, que toleraven escassament com esplai literari.
Avui mateix s’ha publicat la convocatòria del segon Concurs, donant un
terme major i especificant mellor el caràcter folklòric de la crida” (Patxot, 19261938: 13-14).
El 23 de març de 1928 Patxot redactà un comentari encara més ampli i més detallat
respecte a aquest segon Concurs del Llegendari, el veredicte del qual es decidí aquell
dia, bé que el lliurament dels premis no tingué lloc fins al dia 31 del mateix mes (Galí,
1986: 28; Pili, 2001):
“A la sala d’actes del “Club Montanyenc”, ens hem aplegat el Jurat pera fallar
el Segon Concurs del Llegendari Català.
Formaven Jurat: En Sebastià Farnés, vingut expressament de Canet de Mar, el
Dr. [Tomàs] Carreras i Artau, En Valeri Serra i Boldú, En Pere Bohigas i jo.
Per cortesia, hem pregat que assistissin a la reunió, com expectadors: la filla
d’En Farnés, que l’acompanyava, i En Rossend Serra i Pagès, President de la Secció de Folklore del “Club Montanyenc”, que ha convocat el concurs, a proposta
de la “Institució Patxot”.
He proposat per a la Presidència del Jurat En Sebastià Farnés, car tots li reconeixíem aquest dret propi, i com a Secretari En Pere Bohigas, perquè era deure
inherent a la seva joventut.
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Els treballs presentats a concurs eren 18, desde la senzilla llibreta fins a gruixuts volums mecanografiats i enquadernats. Per la redacció s’hi endevinava’l Rosselló i Mallorca.
En Sebastià Farnés ha començat exposant la seva apreciació dels diferents reculls,
extenentse en nombroses digressions de recordança personal i tractant naturalment
el tema amb l’amor i la severitat del folklorista que hi ha esmerçat tota la seva vida.
Jo li he fet notar que calia ben situarse dintre de l’especial finalitat del concurs[,] que era: aplegar el major nombre de materials pera incorporarlos a una
obra de conjunt i que si bé calia premiar rigurosament el mèrit llur, també’ns
havíem d’assegurar –o comprar− el dret d’utilisar els materials presentats. En
conseqüència, dintre dels diferents valers, havíem de premiar tot ço que contingués quelcom d’aprofitable.
Entorn de la meva tesi hem parlat detingudament fins que[,] reprenent la
visió d’En Farnés, el Dr. Carreras i Artau ha dit que ell i En Pere Bohigas havien
establert unes categories que’ns anaven a sotsmetre per si podien servir de base
per a les adjudicacions.
La classificació presentada en el fonds ha resultat força avinguda amb les notes
que tots portàvem i partint d’això hem adjudicat els premis anunciats i després
hem fet una escala de ponderació, seguint la qual hem repartit els diners restants.
Dels divuit treballs presentats n’hem premiats tretze, restantne cinq fora concurs, dels quals la major part eren taxativament eliminats per les condicions de
convocatòria.
Acabada la missió del Jurat, En Serra i Pagès ha proposat que’l repartiment
de premis se fes el 31 de Març, en la sala d’actes del “Club Montanyenc”, com
l’altra vegada.
També, per indicació d’En Serra i Pagès, farem una tercera i darrera convocatòria
pera’l Llegendari Català, que serà publicada de seguida” (Patxot, 1926-1938: 72-73).
El dia 1 de febrer de 1929 es produí un esdeveniment inesperat, que trencà el ritme del
projecte del Llegendari: la mort de Rossend Serra i Pagès, que donà lloc a un emocionat
comentari de Patxot al seu Dietari:
“Acabem d’enterrar En Rossend Serra y Pagès.
Sabent-el gravement malalt, ans d’ahir al matí aní a visitarlo i me reconegué
encar, dient-me:
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“No’s pot pensar l’alegria que’m dóna!”
Se posà a parlar de folklore, dances populars, llegendari i amb la mateixa animació, reprengué’l desvari, durant el qual retreia les seves obres teatrals –cosa que
jo ignorava− i com que’l panteig creixia a mida que seguia l’excitació, vaig mirar
de calmar-lo dient-li que’s cansaria massa i calia reposar una mica, com així ho
féu i al cap d’una estona de quietut, vaig aprofitar el seu ensopiment pera retirarme sense badar boca. Més tard hi entrà En Miquel y Planas i ja no’l reconegué.
Morí ahir al matí; que Déu l’hagi.
En Rossend Serra y Pagès encarna tota una època de folklore a casa nostra.
Autodidàctic, com els del seu temps, suplí amb l’entusiasme i la constància, la
manca d’utillatge inevitable en tots els començaments, treballà sense repòs, ensenyà pera guanyarse la vida, col·leccionà, i sota una acritut més aparent que real,
filla de tragèdies íntimes, amagava una delicadesa, rectitud i cavallerositat, on
poden apendre els que’l criticaven barroerament.
Vaig mirar d’endolcir els seus darrers anys amb la Medalla del Centre Excursionista de Catalunya i aixís poguí retornarlo a la entitat on havia esmerçat gran
part de la seva vida. Amb el mateix intent de justícia li encomaní l’aplegament del
Llegendari Català. Després entrà a l’Acadèmia de Bones Lletres.
Me venia a veure sovint els diumenges acompanyat d’En Gassiot, resultantne
la parella més antitètica que us pogueu imaginar; solia passar a casa bona part
de la tarda i gairebé tenia ell sempre la paraula. Quan s’en anaven, era per seguir
l’itinerari cap a casa En Miquel y Planas, un dels seus grans amics, al menys en
aquests temps darrers.
En el nombrosíssim acompanyament del seu enterrament, ens hem trobat
aplegats tota la colla de romàntics i idealistes de la passada centúria, en honor
dels quals Espanya ha comès un altre cop d’estat [la Dictadura de Primo de Rivera], perquè nosaltres ens obstinem en pensar i creure a afirmar i voler practicar,
que l’home és quelcom més de ço a què pretenen minvarlo les modernes burocràcies governatives, civils i eclesiàstiques” (Patxot, 1926-1938: 102-103).
La mort de Serra i Pagès tingué conseqüències importants per a les empreses de
Rafael Patxot. D’una banda, n’esdevingué marmessor, juntament amb la “deixebla predilecta” de Serra i Pagès, Sara Llorens,6 i amb el seu gran amic Ramon Miquel i Planas
(Patxot, 1926-1938: 109-111, 127-128, 133-134, 136-137 i 157), cosa que explica que els seus materials folklòrics passessin en un moment determinat a l’Obra del Cançoner Popular de
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Catalunya.7 D’altra banda, resultà un cop molt dur per al projecte del Llegendari Popular
Català, tal com Patxot mateix reconeixia al seu Dietari el 15 de gener de 1930:
“El tercer Concurs del Llegendari, al menys en quant a volum, ha estat més
productiu que’ls anteriors, perquè enguany han entrat 16 plecs o volums.
La mort d’En Serra i Pagès (a.c.s.), me complica no poc aquesta feina, de la
qual ell era’l capitost.
Escriguí a Na Sara Llorens de Serra, la Presidència del Jurat,8 però ha respost
que no haventho volgut acceptar en vida d’En Serra i Pagès, ara encara té més raons per no acceptarho tampoc. Davant d’això, he constituït9 Jurat amb En [Agustí] Duran i Sanpere, En [Josep M.] Batista i Roca i jo, si us plau per força” (Patxot,
1926-1938: 140).
Segons una anotació posterior del Dietari de la Institució Patxot, aquest jurat es va reunir al local de Institució, al carrer de la Cucurulla, el 29 de març del mateix any 1930, a
fi de “redactar el Veredicte” del tercer Concurs. Després de recordar que “la mort d’En
Rossend Serra i Pagès, qui dirigia aquestes activitats, és un sotrac molt gros en l’obra
del Llegendari”, Patxot hi afegia els seus comentaris habituals:
“Com aportació, aquest IIIe. Concurs és el més abundós de tots, però s’hi troben les mateixes característiques.
En general, la majoria dels concursants no’s donen prou compte de que
apleguen materials, els quals se’n haurien de trametre tal com són eixits de la
boca del poble. Més, el tema és temptador i la gent se deixa anar fàcilment a
arrodonirlo en forma literària, llevantli així’l caire que a nosaltres més ens interessa en aquest moment,
Entre’ls plecs vinguts a Concurs n’hi ha algun de ben interessant, que s’escau
fora de les condicions requerides: per exemple, un recull valencià, gaire bé tot ell
a base de cosa ja publicada.
Hem deixat enllestit el Veredicte pera’l “Club Montanyenc” situant-nos en el
punt de vista d’aplegar materials i, dintre d’això, premiar els de més mèrit” (Patxot, 1926-1938: 154-155).
El 29 de maig del mateix any 1930 Patxot feia constar al Dietari que aquell “vespre” hi
havia hagut al Club Muntanyenc “el repartiment de premis del Tercer Concurs per’l
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Llegendari Popular Català, que dirigia el difunt Rossend Serra i Pagès.10 Patxot no hi
va assistir, però hi fou representat per Duran i Sanpere, “qui ha fet el lliurament dels
premis”. D’altra banda, Miquel i Planas va tractar-hi “de la personalitat d’En Serra i
Pagès, en un encertat parlament, que ha emocionat la concurrència” (Patxot, 19261938: 161).
D’aleshores ençà, el Llegendari Popular Català desapareix del Dietari de Patxot, absorbit
per molts altres projectes. Serra i Pagès no va trobar, doncs, cap successor adequat i el
material recollit en els tres concursos va restar inèdit, llevat d’algun cas excepcional en
què els autors (Jordi Rubió i Balaguer, Apel·les Mestres o Carmen Dore, per exemple)
el van publicar. Algun altre recull ha pogut veure la llum aquests darrers anys, un
cop les carpetes que conservava Patxot han arribat a Montserrat (cf. Massot, 2004:
179-180). Tot plegat ha esdevingut com un tors immens, que algun dia convindria
d’aprofitar com es mereix.
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Notes
Podeu trobar un bon nombre de referències –sovint reticents− a Serra i Pagès en els
diversos volums de la Història de les institucions i moviment cultural a Catalunya, 1900 a 1936,
d’Alexandre Galí, especialment a Galí, 1983 i 1986.
2
Recordem que Patxot el va apadrinar el 1925 quan li fou concedida la Medalla del
Centre Excursionista de Catalunya, instituïda per Patxot mateix (Patxot, 1952: 217-230).
3
Amb lleus modificacions, aquest mateix text és recollit a Patxot, 1952: 126).
4
Per a aquest i per als altres concursos, vegeu també Massot, 1993: 354-368.
5
Per un lapsus mecanogràfic, l’original diu sempre Chanvet.
6
És prou sabut que Serra i Pagès tenia un grup molt addicte de deixebles, que li
oferiren un homenatge en forma de llibre el 1926. L’1 de febrer de 1930, Patxot explica
al seu Dietari un altre homenatge més íntim que li van retre amb motiu del primer
aniversari de la seva mort: “Una de les deixebles d’En Rossend Serra i Pagès, Na Maria
Baldó de Torres, tingué la bella pensada de que, en la diada dels funerals, que han
estat avui matí, s’apleguessin en l’estudi que fou d’En Serra i Pagès, les seves deixebles
que poguessin, i després de dir cada una uns mots de recordança, ofrenessin un ramell de flors, sobre la taula on En Serra solia treballar.− Na Sara Llorens, que vingué
expressament [de Pineda], m’enterà del acte, al qual, d’altra banda, m’havia invitat
la iniciadora, Na Maria Baldó.− Amb motiu d’això ens hem trobat sentimentalment
aplegats, una colla de Senyores i Senyoretes, entre elles una de nordamericana, a més
del marit de Na Sara Llorens [Manuel Serra i Moret], En Miquel i Planas, i en Valeri
Serra i Boldú [Baldó, per un lapsus, al text mecanografiat].− Encabint-nos com hem
pogut en la cambreta d’estudi del difunt, envoltant la seva taula d’escriptor, tothom
ha anat dient la seva oració, després de la qual, les Dames deixaven llur ramell damunt
la tauleta, que ha restat curulla de flors, sota la presidència de la seva filla Dolors i
de Na Sara Llorens, les quals m’han invitat a parlar darrerament, quan ja l’emoció
bategava fortament en la cambra [...].− Na Sara Llorens no ha pogut parlar, després,
perquè les llàgrimes li han entelat la veu. Llavors, el seu marit ha clos l’acte, llegint
unes quartelles de recordança folklòrica” (Patxot, 1926-1938. 144-145). Per a la intensa
relació entre Sara Llorens i Serra i Pagès, vegeu Llorens 2004.
7
Cf. la descripció d’aquests nombrosos materials a Massot, 1994: 503-774. El 15 de
maig de 1930, Patxot anotà al seu Dietari: “Les carteres de manuscrits [de Serra i Pagès] resten a cura de Na Sara Llorens per mor d’un prec autògraf d’En Serra i Pagès,
i després jo triaré les que me pertoquen com elements de treball pera’l Llegendari, el
1
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Refraner, la Masia Catalana, etc.” (Patxot, 1926-1938: 157).
8
Deu haver-hi algun error de transcripció de l’original manuscrit, que devia dir. “Oferí....”, si no és que el transcriptor a màquina va oblidar alguna paraula, com ara “Escriguí... oferint-li...”.
9
El text mecanografiat diu, per un lapsus evident, constituir.
10
Pili 2004:9 afirma erròniament que “l’adjudicació” de premis d’aquest Concurs tingué lloc el 25 d’abril de 1930. Gali, 1986: 28, dóna la llista de treballs premiats, però no
concreta la data de lliurament.
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Resum
Rafael Patxot i el Llegendari Popular Català
Per suggeriment de Rossend Serra i Pagès, el gran mecenes català Rafael Patxot i Jubert va patrocinar una empresa titulada Llegendari Popular Català, que convocà tres
concursos destinats a recollir material amb vista a l’edició, per fascicles, d’un corpus
de llegendes del Principat, de les Illes Balears i del País Valencià. La mort de Serra i
Pagès, el 1929, va representar el final de les tasques per a la redacció del Llegendari. Una
bona part dels reculls presentats als concursos es conserven encara, en bona part inèdits, a l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, actualment a Montserrat.
Abstract
Rafael Patxot and the Catalan Popular Legend.
Upon the recommendation of Rossend Serra i Pagès, the great Catalan patron Rafael
Patxot i Jubert sponsored a project titled The Catalan Popular Legend, which held
three competitions designed to gather material, to be published in fascicles, for the
confection of a corpus of legends from the Principality of Catalonia, the Balearic Islands and the former Kingdom of Valencia. The death of Serra i Pagès in 1929 marked
the end of work on the publication of the Catalan legends. A considerable part of
the material that was collected and presented at the aforementioned competitions
still exists, largely in unpublished form, in the archives of the Popular Song Project of
Catalonia which are currently located at Montserrat.
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Jaume I i la Seu de Mallorca
Joan Nadal i Cañellas

E

n llengua catalana i referit a l’àmbit eclesiàstic, «seu» té dos significats no del
tot deslligats entre ells. El primer és el de càtedra i el segon, que manifesta un
matís del primer, determina el lloc on es troba dita càtedra. Així, segons la primera significació, seu – en les altres llengües romàniques sede, siège, sediu (romanès)–
vol dir bisbat, i segons la segona –en les altres llengües neollatines catedral, catedrale,
cathédrale, catedrală (romanès)– significa el temple on el bisbe té la seva càtedra. Es
una distinció a tenir en compte quan es llegeixen els textos antics, especialment pel
que fa al nostre cas de la seu de Mallorca, per no confondre el bisbat amb la catedral.
Feia temps que la corona d’Aragó volia reconquistar les Balears. El 23 de maig de 1116,
el papa Pasqual II havia felicitat el comte de Barcelona Ramon Berenguer III el Gran,
per la conquesta de Mallorca en la seva expedició, feta el 1114 juntament amb els pisans, i per la seva lluita contra els sarraïns de la península. Aquella conquesta però va
ser més bé –i no podia ser altre cosa donada la situació del comtat de Barcelona en
aquell moment–1 una expedició punitiva promoguda pels pisans contra la pirateria
musulmana. Assolida aquesta finalitat i partits els conqueridors, Mallorca tornà a ser
mahometana, ara sota domini almoràvit. Malgrat la retirada de les tropes cristianes
de Mallorca el 1115, Aragó no va desistir de annexionar-se les illes. El besnét de Ramon
Berenguer III, Pere el Catòlic, tornà a fer plans de reconquista cristiana i encara que el
papa Innocenci III no va correspondre plenament a les seves peticions, sí li va prometre, el 16 de juny de 1205, instituir una seu episcopal a Mallorca si ell la conquistava,
com desitjava fer-ho.2 Els esdeveniments que però seguiren durant el regnat de Pere el
Catòlic no li varen permetre dur a terme la seva intenció. Aquesta gesta estava destinada al seu fill Jaume I.
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Sobre els motius de la conquista de Mallorca per Jaume I d’Aragó no hi ha dubte que
bàsicament es cercava fer desaparèixer el corsarisme que des de 1226 sorgia a la major
de les Balears. Això havia de fer plaer, a més de als comerciants catalans –recordem
que la iniciativa de la conquesta la va proposar, a les darreries de 1228, el comerciant,
ciutadà de Tarragona, Pere Martell, «molt entès en coses de mar»–,3 als pisans, genovesos i marsellesos que veien obstaculitzat el seu comerç amb les illes des de que el valí
almohade Abu Yahiyà havia pres el poder l’any 1203, desplaçant els almoràvits. Però
dit això, no es pot silenciar que l’esperit de croada enardia l’ànim del rei Jaume, cristià
convençut malgrat les relliscades morals.
El primer signe de creuada que marcà la conquista de Mallorca va tenir lloc a Lleida
on el rei havia anat a convèncer els lleidatans que, com els aragonesos, s’estimaven més
començar la reconquista per València, el que els obriria un passatge vers el mar, independent del de Catalunya. Fins i tot el legat papal, Jean Halgrin d’Abbeville, cardenal
bisbe de Santa Sabina, que a les hores es trobava en aquella ciutat per tractar l’afer del
divorci de Jaume I amb Elionor de Castella, invàlid pel fet d’existir un parentesc entre
els contraents, va demanar de paraula al rei: per que Mallorca? Però Jaume hi estava
decidit i a les hores al legat no li quedà més remei que atorgar tota classe d’indulgències a qui intervengués en la conquesta de l’illa i cosir al vestit del rei la creu de croat.
Després de això, el rei va reunir les Corts a Barcelona el 19 de desembre de 1228 i començà la sessió amb aquest discurs: «Illumina cor meum, Domine, et verba mea de Spiritu
Sancto, per virtut del qual preguem a nostre Senyor Déu i a la Verge Santa Maria, mare
seva, que ens deixi dir algunes paraules que resultin a honor de Nós e de vosaltres,
que els heu d’escoltar, i siguin agradoses a Déu i a la seva mare, nostra Senyora Santa
Maria, car Nós volem parlar de bones obres, car les bones obres venen i son d’Ell, i les
propostes que us farem també ho seran, i plagui a Ell que les puguem dur a terme.»4
Veiem doncs que des de el primer moment Jaume I posa l’empresa en mans de Déu
per fer una obra que sigui agradosa a Déu i a la seva mare. De manera més explícita,
manifesta l’esperit de creuada quan escriu en el Llibre dels Fets: «Jo estic fent aquesta
travessia per exalçar la fe que Vós ens heu donat, i per humiliar i destruir aquells que
no creuen en Vós.»5
Confirmant el caràcter de creuada d’aquesta empresa, el 29 de novembre de 1229, Gregori IX, des de Perugia, ordenava al prior dels dominics de Barcelona i a fra Ramon
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de Penyafort, del mateix orde i lloc, que, en atenció a que Jaume, rei d’Aragó, s’havia
armat contra els moros enemics de la fe cristiana i havia assetjat la Ciutat de Mallorca
«a fi de què aquesta terra retornàs al culte diví i es dilatassin els límits de l’església»,
exhortassin els fidels cristians, tant clergues com laics de les províncies eclesiàstiques
d’Arles i Narbona, perquè ajudassin l’esmentat monarca en la seva empresa conqueridora, concedint-los les mateixes indulgències que als croats de Terra Santa. I en aquest
document el papa deia explícitament que Jaume I havia rebut la creu de creuat de
mans del legat pontifici.6 Al mateix temps Gregori IX, per ajudar a la conquista, recordava a les autoritats i pobles costaners, situats entre Pisa, Gènova i Marsella, l’excomunió fulminada pel concili Lateranenc contra qui subministràs armes, cavalls,
naus, queviures, als sarraïns, i, en conseqüència, els ordenava que prohibissin als seus
súbdits aquest tràfic, sobretot amb els moros de Mallorca.
Pensant en conquistar les illes, una de les primeres preocupacions del rei En Jaume
fou l’erecció d’un bisbat i de la corresponent catedral. Per això ja abans de partir l’expedició, el 30 de desembre de 1228, va concedir al bisbe de Barcelona i als seus successors la jurisdicció sobre les esglésies que es fundarien a les illes de Mallorca, Menorca
i Eivissa, i també sobre les de Dènia y Oriola,7 i una vegada conquistada l’illa major, va
escriure al papa Gregori IX demanant formalment l’erecció del bisbat i de la catedral.
El pontífex però volia anar sobre segur i la seva resposta va ser dilatòria: primer el rei
havia de dotar convenientment la diòcesi de Mallorca a fi de què el bisbe i el clergat
poguessin gaudir d’un status digne de la seva alta dignitat.8
Més de dos anys hagué d’esperar encara l’església de Mallorca a ésser dotada com volia
el papa. Finalment l’any 1232, el 5 d’abril, Jaume I firmava un document concedint la
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sol·licitada donació. Donava a la seu (bisbat) de Mallorca i a Bernat, abat de Sant Feliu
de Guíxols, postulat per bisbe de l’illa, i als seus successors, els delmes i les primícies
que en el document s’especificaven, situats a Mallorca, Menorca i Eivissa, inclòs el
delme de la moneda que es pogués encunyar a les esmentades illes.9
Una de les causes de l’esmentada resposta dilatòria del papa fou sens dubte la qüestió
de l’elecció del primer bisbe de Mallorca. Qüestió que va resultar més complicada del
que podria semblar. En primer lloc existia un document del emir islàmic de Dénia i
Mallorca, Alí, fill de Mugehid, que, el 25 de desembre de 1058, havia confirmat a Guislabert, bisbe de Barcelona, el privilegi que ja li havia atorgat el seu pare, en el sentit
que els bisbats de Dénia, Mallorca i Menorca, amb les seves possessions i el seu clergat,
s’havien de sotmetre al bisbe barceloní i s’incloïen dins el bisbat de Barcelona. Però en
la data d’aquesta paradoxal concessió musulmana que ens han tramès els documents,
hi ha d’haver un error. El fet de l’atorgament i el document que en dóna fe, han de
ser necessàriament precedents al 18 de novembre de 1058, quan dotze bisbes de la
regió, reunits a la ciutat comtal sota la presidència de l’arquebisbe de Narbona amb
ocasió de la restauració de la seu barcelonina per obra del bisbe Guislabert, del comte
Ramon Berenguer I i la seva muller, la comtessa Almodis, consagren la catedral i confirmaren les possessions i límits del bisbat de Barcelona, incloent-hi els bisbats de les
illes Balears, de Dénia i d’Oriola, segons constava, deien explícitament, en un privilegi
donat per Alí i el seu difunt pare Mugehid, reis sarraïns de Dénia. Aquest document
de consagració porta la data de 26 de desembre de 1058. Si la data de la concessió d’Alí
fos certa, suposaria que en l’acte de consagració es cità un document trenta vuit dies
abans de que existís, el que evidentment és impossible.10
El fet és que, per tot això, Barcelona creia que li pertocava a ella nomenar el primer
bisbe de la nova seu. Fins i tot Jaume I havia confirmat aquest dret amb el document
abans esmentat de 30 de desembre de 1228.11 Però, en primer lloc, pel que fa a la donació d’Alí, quin valor canònic podia tenir un document procedent d’una autoritat
infidel? I, en segon lloc, aquella confirmació de Jaume I, era autèntica? Fa molts
anys que Josep de Peray va mostrar que aquest document no era del tot fiable12 i, de
fet, podria ser una falsificació feta pel bisbe de Barcelona a fi de donar valor jurídic
a la donació del musulmà Alí de Dènia. No obstant, no podem ignorar que hi havia
hagut dues butlles d’Alexandre III ambdues començades amb les paraules In eminenti i reproduint un text idèntic l’una i l’altra, la primera de 26 de maig de 1169, 13
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adreçada al bisbe barceloní, Guillem de Torroja, i la segona de 13 de juliol de 1176, 14
adreçada al successor d’aquest, fr. Bernat de Berga, en las que el papa confirmava la
dependència dels bisbats de Mallorca i Menorca de la seu de Barcelona adduint que
aquesta posseïa aquest dret des d’antic.15 Sens dubte, sense nominar-la, feia referència a la concessió d’Alí de Dènia.
Però la cosa no era tan simple. El bisbe de Girona es recordava que dues butlles pontifícies encara més antigues que les de Alexandre III i que no havien estat mai desautoritzades, donaven al bisbat de Girona la potestat eclesiàstica sobre Mallorca i Menorca. Una del papa Formós, de 892, i l’altre del papa Romà, de 898,16 i per això creia tenir
també alguna cosa que dir a propòsit de la nominació del bisbe de la nova diòcesi. Per
acabar-ho d’arreglar, Tarragona també volia fer valer els seus drets basats en primer
lloc en el fet de que el rei Wamba (672 – 680) havia fet una nova divisió de les províncies
d’Espanya i havia determinant que Mallorca pertanyia a la Tarraconense. No es feia
forta però sobre aquest argument perquè sabia que tal vegada aquella divisió no havia
estat autèntica. Més força donava a la raó canònica de que un bisbat com el de Mallorca no podia estar sotmès a un altre simple bisbat com el de Barcelona, conculcant els
dret de la seu metropolitana.
Davant d’aquestes desavinences, el rei va optar per fer una transacció amb el bisbe de
Barcelona amb qui es reuní a Poblet el 9 de novembre de 1230, per a la nominació del
prelat de la diòcesis de la recent conquerida Mallorca.17 Jaume I donava així a entendre
que considerava el dret de Barcelona, que podia mostrar documents més acreditats
que els antics papirs de Girona o les consideracions legals de Tarragona, més fundat
que el dels altres.
Al principi de la transacció entre Jaume I i el bisbe de Barcelona, cada un estirava cap
al seu costat, fins que varen prevaldre l’esperit de concòrdia i els motius pastorals.
Diu així el text: «Finalment, el dit bisbe i el capítol reconeixent que la illa, la ciutat
i el regne de Mallorques tenien necessitat d’una seu, i que el senyor rei Jaume volia
crear-l’hi, decidit a dotar la dita església que creixia com una nova plantació, en part
varen adherir a la voluntat del rei. Així doncs amb l’arbitratge dels abats de Poblet, del
de Santes Creus i d’altres homes bons, varen arribar amigablement a una concòrdia
o composició sobre l’assumpte. És a dir, que es creï un bisbat a Mallorca i que s’hi
edifiqui una església catedral. Que solament aquesta primera vegada sigui bisbe de
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la ciutat aquella persona que el dit rei vulgui nomenar i que a aquest nomenament
no puguin oposar-se ni el dit bisbe (de Barcelona) ni el capítol, més encara hagin de
ajudar-lo i abraçar-lo amb amor cristià. ... Però una vegada mort aquest primer bisbe
consagrat, després, perpètuament, l’elecció del bisbe la faran el bisbe i el capítol de
Barcelona amb la confirmació del rei d’Aragó que a les hores regnarà, i l’electe serà
escollit del sí de l’església de Barcelona si allí pot trobar-se una persona digna. Si allí
no es pot trobar, aleshores de l’església de Mallorca o d’altra part. ... Aquesta mateixa
manera de fer s’observi en el cas de que es faci una catedral a Menorca o a Eivissa.» En
conseqüència, amb un nou document, signat el 5 d’abril de 1232, Jaume I –que abans
havia promès la mitra mallorquina al seu confessor, el dominic Bartomeu de Castellbisbal– fa saber que ha «postulat» com a bisbe de Mallorca l’abat benedictí de Sant
Martí de Guíxols, Bernat Ribera, que havia pres part en la conquesta de Mallorca, a qui
torna a prometre la dotació de la seu mallorquina, feta aquell mateix any.18
El mes de juliol, tres mesos doncs més tard, Gregori IX es dona per assabentat de què
l’arquebisbe de Tarragona, Aspàrec de la Barca, i el rei aragonès havien proposat com
a bisbe l’abat de Sant Feliu de Guíxols però demana als bisbes d’Urgell i Girona que
amonestin al rei d’Aragó, Jaume I, a fi que doti convenientment la catedral i altres
esglésies de Mallorca,19 i que, una vegada s’hagi feta la dotació, procedeixin a nomenar
el bisbe de la nova diòcesi i sotmetre aquesta diòcesi a la jurisdicció exclusiva de la seu
apostòlica fins que no es tengui la certesa de si ha d’estar sotmesa al bisbat de Barcelona o a un altre. S’especifica que prenent baix la seva exclusiva jurisdicció la seu de
Mallorca, el papa vol fer-ho de manera «que no perjudiqui els drets de ningú altre».20
Per què Gregori IX no volgué tenir compte de la nominació reial de l’abat de Sant Feliu de
Guixols? I per què va posar la nova diòcesi mallorquina baix la seva immediata jurisdicció?
Sens dubta hi intervengué el fet que totes les parts en litigi havien acudit a Roma per
veure reconeguts els seus drets i el papa va decidir, pro bono pacis, no preferir-ne cap per
no enfrontar-los entre ells i es prengué ell mateix la jurisdicció. Es veritat que existien
alguns cassos, pocs, en què una diócesis era segregada pel papa de la jurisdició metropolitana i posada baix el seu domini directe. El cas més significatiu és el de la diòcesis
de Bamberg. L’any 1046 fou elegit papa el bisbe de Bamberg, amb el nom de Climent
II. El nou papa atorgà a la seva antiga diòcesi amplis privilegis i el mateix emperador
Enric II determinà que la diòcesi de Bamberg fos unida a la romana amb uns llaços
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típicament feudals. Per aquest motiu, els bisbes de Bamberg afirmaven que no sols en
l’ordre temporal depenien directament de Roma, sinó àdhuc en l’ordre jurisdiccional,
no reconeixent altra immediata autoritat superior a la del papa.21
En el nostre cas, l’assumpció de la jurisdicció per part de Roma podia fonamentar-se
en un altre hipotètic dret. Sempre haviem cregut que l’exempció del bisbat de Mallorca tenia la seva arrel, en darrer terme, en la falsa Donació de Constantí. Ara constatam
que Llorenç Pérez ja havia pensat el mateix. «Aquesta dependència directa de l’església
de Mallorca de Roma –escriu–22 ens ha fet pensar més d’una vegada en la teoria de
Weckmann.23 Segons aquest autor, l’anomenada butlla de demarcació d’Amèrica entre
espanyols i portuguesos d’Alexandre VI, es fonamenta en la «doctrina omni-insular»
ja que en 1493, les Amèriques eren tengudes i tractades com un grup d’illes. Aquesta
doctrina havia estat formulada per primera vegada per Urbà II en 1091 amb les seves
bulles Cum universae insulae i Cum omnes insulae. Segons la doctrina papal, totes les illes
estan sotmeses a la jurisdicció de Sant Pere i dels seus successors, que en poden disposar lliurement, llibertat que no sempre es prengueren per a no entrar en lluita amb els
reis de la cristiandat, encara que fent sentir el seu dret quan fou necessari. El fonament
d’aquesta teoria s’ha de cercar necessariament en l’anomenada Donatio o Constitutio
Constantini, que avui tots sabem que és completament falsa.»24
Resolt doncs el papa a intervenir directament en l’afer de la seu de Mallorca, fa cas
omís de le petició del rei En Jaume de nomenar bisbe Bernat Ribera de Sant Feliu de
Guixols, i de moment, el 13 de gener de 1235, escriu a l’arquebisbe electe de Tarragona,
Guillem de Montgrí, i al paborde de la mateixa archidiòcesi, Ferrer Pallarés, que mentre la diòcesi de Mallorca no tengui bisbe propi, s’encarreguin de rebre i conservar els
béns assignats pel rei d’Aragó, Jaume I, per l’infant Pere de Portugal, senyor del regne
de Mallorca, i pels altres eclesiàstics i nobles aragonesos, a la construcció de la catedral de l’illa,25 tot respectant però, de moment, la jurisdicció espiritual de Mallorca
que exerceix el bisbe de Barcelona.26 El 12 de gener de 1237, Gregori IX torna a donar
el mateix encàrrec a l’arquebisbe de Tarragona.27 Finalment, el 15 de juliol del mateix
any, el papa mana ja definitivament al bisbe de Lleida, Pere Albalat, al de Vich, Bernat
Calvó, i a fra Ramon de Penayfort, dominic, capellà i penitencier seu, que designin el
primer bisbe de Mallorca. Aquest, una vegada elegit haurà de jurar fidelitat a l’església
romana.28 L’elegit fou Ramon Torrella.
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Sobre qui era aquest personatge, compartim l’opinió de Llorenç Pérez que escriu:
«No sabem ni quan ni on tengué lloc la consagració de Ramon Torrella ni perquè va
esser elegit ell i no un altre. No volem entrar en disquisicions sobre el seu origen ni
el càrrec que exercia quan va ésser nomenat per bisbe. Crec que, malgrat girar tota la
documentació coneguda, així com la bibliografia existent, no es pot dir res definitiu
sobre aquests punts. Algunes de les afirmacions que aporten els historiadors començant per Binimelis, Dameto, Mut, Terrassa, Bover i Furió, per citar només els més
importants, no són més que especulacions o frases gratuïtes. Així, per exemple, les
afirmacions que el prelat era germà de Bernat de Santa Eugènia, senyor de Torroella,
o que era religiós dominic.»29
Quan a la solució del papa de fer elegir un bisbe pels seus comissaris, «no va quallar
del tot –escriu l’hitoriador Ernest Belenguer–30 perquè, en anul.lar al rei els seus no
menaments anteriors, aquest no va tenir altre remei que acceptar el tercer, però en
contrapartida a Ramon Torrella se li va negar el pa i la sal dels delmes insulars, béns
fonamentals per a la dotació del bisbat. Així, Ramon Torrella va haver de suportar
anys difícils per anar obtenint, d’una en una, per part dels porcioners de l’illa, la cessió
del terç del delme sobre gra, oli, vi, ramaderia, llana, formatge i peixos, a canvi d’una
infeudació d’aquest per part dels senyors que cedien aquests impostos. La majoria
d’aquests acords, necessaris per fonementar les parròquies de Mallorca, es va dur a
terme entre el 1239 i el 1248. Però el rei, quant a les seves possessions, es va mantenir
impertèrrit quasi fins a la mort. El seu infant Jaume, l’hereu al regne privatiu del mar,
va aconseguir almenys que una desena part de la moneda encunyada a Mallorca passés al bisbat. Així ho ha assenyalat Pau Cateura, al.ludint al fet que l’infant va actuar
en base a la decisió inicial de Jaume I de concedir béns al primer bisbe escollit per ell,
però que fou refusada pel papa amb dotació inclosa.31 Fins i tot aquesta decisió va molestar el seu pare, Jaume I. Perquè al rei Conqueridor no se li podien fer segons quines
jugades. I, com un privilegi papal d’Urbà II, del 1095, cedia al rei d’Aragó la percepció
íntegra dels delmes dels territoris que es van conquerir, Jaume I en va fer ús». S’ha de
dir emperò que la situació económica de la diòcesis, degut a l’enuig del rei, va arribar
a ser tan greu que, intercedint el bisbe de Barcelona, Ramon Berenguer II, Jaume I va
avenir-se a fer un acord amb Ramon Torrella per cedir-li una tercera part de les dècimes del pa, vi i oli, i una meitat de les procedents dels animals grossos i petis, de les
ovelles, la llana, el formatge i els peixos.32
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Fins ara hem parlat de la seu de Mallorca principalment en sentit de diòcesi.
Però, com ja hem dit, una diòcesi regida per un bisbe té necessitat de una
càtedra material des d’on el pastor pugui impartir la sana doctrina al poble.
Té necessitat d’una catedral. I sabem que el rei En Jaume pensava fer-ne una.
D’aquesta catedral en parlà el matreix rei quan, desprès de la conquista, decidí tornar a Catalunya. En el parlament dirigit als qui romanien a l’illa,
es vanagloriava d’haver edificat, en la ciutat de Mallorca, un temple dedicat a
la Verge, amb aquestes paraules que recull la Crònica reial:
«I ja que Déu ens ha fet tanta gràcia de donar-nos un regne dins la mar, cosa que
cap rei d’Espanya no pogué aconseguir mai, i hem edificat aquí una església de
Nostra Senyora Santa Maria, i tantes altres que n’hi haurà, sapigueu que no us
desempararé, ans al contrari, mitjançant la meva ajuda i la meva persona, sovint
i repetidament ens veureu i ens tendreu entre vosaltres.»33
Aquest text donà a entendre a Jaime Villanueva 34 i a Pablo Piferrer 35 que la
catedral de l’illa fou iniciada pel Conqueridor, i afirmaren que gran part de la
Capella Major o Reial s’edificà durant el segle XIII. Des de les hores, la majoria d’historiadors, recolzant-se en aquells erudits, no dubtaren a mantenir la seva
teor ia 36 f ins que Marcel Durliat 3 7 va demostrar documentalment que les
obres de la seu que coneixem començaren a principis del segle XIV, per iniciativa
de Jaume II de Mallorca.
Com s’ha d’interpretar doncs el text del Llibre dels Fets del rei En Jaume?
És un fenomen universalment recurrent que quan es reconquista una terra musulmana, les mesquites devenen esglésies.38 Algunes conserven la seva arquitectura adaptantla al culte cristià. Altres son abatudes per edificar sobre elles un temple. En alguns
cassos el derrocament es fa de seguida i en altres es duu a terme gradualment. Aquest
és el cas de la catedral de Mallorca.
Tot seguit a la conquesta califal de Mallorca el 902 ó 903, la primera de les mesquites
edificades a Madîna Majûrqa pel primer valí, al Jawlani, fou sens dubta la que estava
més a prop de l’alcasser de l’Almudaina, de la que tenim testimoniança pel Llibre de
Repartiment que li dona el nom de Algema i la identifica amb la seu del bisbe.39 Degué
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ser una mesquita de dimensions relativament petites, però no en quedà rastre amb
l’edificació de la nova seu.
Conquistada la ciutat, Jaume I va començar a organitzar el nou reialme. Entre d’altres
qüestions més importants hi havia la de dedicar la catedral a la Verge Maria, vers la qual
Jaume I sentia un emotiu afecte filial. Seguint doncs la costum de sempre, decidí adaptar
la mesquita major per a seu de Mallorca. Va fer purificar-la i començà les obres d’adaptació que duraren quatre anys. Així doncs la referència del rei En Jaume a la catedral de
Mallorca en el discurs de acomiadament abans esmentat, s’ha de entendre en el sentit
d’haver fet l’obra d’acomodament d’un edifici preexistent per adaptar-lo a les necessitats
litúrgiques cristianes. Que no es tracti d’un edifici nou, ho confirma la butlla de 13 de
gener de 1235, en la que Gregori IX mana a l’arquebisbe electe de Tarragona, Guillem
de Montgrí, que, mentre la diòcesis de Mallorca no tengui bisbe propi, s’encarregui de
rebre i conservar els béns assignats pel rei d’Aragó, Jaume I, per l’infant Pere de Portugal,
senyor del regne de Mallorca, i per altres eclesiàstics i nobles aragonesos, a les obres de
la catedral de Mallorca, donat que aquells s’han de destinar únicament al culte diví.40
Es pot dir doncs en tota veritat que Jaume I va, si no edificar, reedificar una catedral a
Mallorca tot d’una desprès de la conquista. Però encara no hi havia bisbe i hem vist el
que va costar elegir-ne un. Malgrat les dificultats i controvèrsies, Ramon Torrella fou
escollit com a primer ordinari de la nova diòcesi i, en prendre possessió, es trobà que
sortadament ja tenia catedral. Faltava emperò un requisit que no s’havia pogut acomplir, precisament perquè no hi havia bisbe, la consagració de l’altar de la catedral, cerimònia reservada al titular de la diòcesi. Així doncs Ramon Torrella degué consagrar
l’altar de la mesquita-catedral cap el 1233.41 No va ser emperò aquesta la única consagració d’aquell primer temple. Com és sabut, les disposicions de la litúrgia llatina manaven que cada vegada que l’ara o pedra consagrada d’un altar fixo es canviava de lloc
o es removia, havia de ser consagrada de bell nou. Per això, encara en vida del rei Jaume
I, a causa de les obres d’ampliació de la mesquita-catedral que va col·locar l’altar major
més endavant per donar espai al cor del cabildo dels canonges, fundat amb permís de
Roma el 27 de gener de 1240,42 va haver de fer-se una nova consagració de l’altar. La va
dur a terme, el 29 de setembre de 1269, el bisbe Pere de Morella, a petició de l’infant
Jaume, futur Jaume II de Mallorca, a qui a les hores el seu pare, el Conqueridor, havia
fet governador del regne. D’aquesta consagració en ha quedat constància documental
en una tira de pergamí de 18 cm de llarg per 3,8 d’ample que va ser doblegada en molts
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de plecs a fi de que cabés, junt amb algunes petites relíquies, dins la cavitat que per
aquesta finalitat té la columna bizantina que sosté el centre la taula de l’altar major,
àdhuc en la actual catedral gòtica. La traducció catalana del text llatí d’aquest pergamí es la següent: «En l’any del Senyor de MCCLXXIX, nós, Pere, per la gràcia de Déu
bisbe de Mallorca, hem consagrat l’altar major d’aquesta present catedral en honor de
la gloriosa Verge Mare de Déu posant-hi relíquies, això és una partícula de la camisa
de la mateixa Mare de Déu, una mica de pols dels ossos dels benaventurats Pere i Pau,
alguns cabells de Maria Magdalena i el sacratíssim cos de Nostre Senyor Jesucrist.»43
Hem esmentat la columna bizantina que sostenia l’altar major de la seu mallorquina
i que el sosté àdhuc en els nostres dies. Hi ha hagut autors que per donar una explicació de la seva presència en la principal de les esglésies llatines de l’illa han afirmat
que procedia de una de les basíliques bizantines que es troben a Mallorca.44 Això és
certament fals. Per la seva morfologia, aquesta peça no és anterior al segle XI i a les
hores Mallorca ja no era bizantina. La procedència del marbre de que està feta sembla
que ens porta a alguna pedrera del voltants del mar Egeu. Per tant la columna, que té
forma de clepsidra, va venir de Grècia. Però el quan i el com resten avui per avui un
misteri. Certament era ja aquí l’any 1269.
Pel que toca a la seu nova, sabem que era voluntat de l’hereu de Mallorca, Jaume II, edificar un nou temple per substituir la mesquita-catedral. De fet, el 6 de febrer de 1306,
va atorgar un codicil en el qual disposava, entre altres coses, llegats a la fàbrica de la
nova seu de Mallorca, i manifestava la seva voluntat de que s’hi construís una capella
dedicada a la santa i indivídua Trinitat, on ell havia de rebre sepultura, igual que els
seus successors que així ho desitgin.45
Les obres de la seu continuaren i Jaume II hi anava destinat quantitats de
dines. El 1313, per exemple, va adjudicar 398 lliures, una suma considerable, a aquesta
finalitat. Aquest any s’eixamplà la Riba de la Mar per engrandir la plaça del Mirador,
on s’edificava la capçalera del nou temple, obra pagada majorment pel rei. A pesar
de rebre també donacions d’altres benefactors, com el bisbe Guillem de Vilanova y
Ramon de Corsaví, les obres avançaven lentament.46 En el seu testament, Jaume II,
deixà 2000 lliures per la edificació de la seu i recomanà al seu fill Sanxo que acabàs les
obres. No saben en quin estat estaven el 1311 quan va morir el monarca. Tampoc Sanxo pogué veure acabada la catedral. La seva edificació, ja a punt de finalitzar, rebé un
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fort impuls de part de Felip de Mallorca, tutor de Jaume III, qui ordenà al lloctinent
Arnau de Cardellac l’acabament. Malgrat no estar del tot llesta, el 1er d’octubre de 1346,
essent bisbe de Mallorca Berenguer Batlle, que ho havia estat de Elna i que durant el
seu pontificat provençal havia col·locat la darrera pedra de la parròquia de Sant Joan
Nou de Perpinyà, avui catedral, on està enterrat el rei Sanxo, va tenir lloc la tercera
consagració de l’altar de la seu. La necessitat d’aquesta nova consagració responia
al fet de la translació del culte des de la mesquita-catedral a la nova catedral gòtica, i
l’emplaçament de l’altar en un lloc situat uns metres més enrere de allà on està ara.47
Els restes de l’antiga mesquita-catedral no foren totalment derruïts fins el 1412. Així
finalment es dugué a terme el somni del gran rei En Jaume de dedicar el major temple
del nou reialme en la mar, com a ell li plaïa denominar-lo, a la seva protectora la Mare
de Déu a qui havia acudit tantes vegades en els moments d’angoixa o de perill.
Notes
Quan Ramon Berenguer III havia anat a assetjar la capital de Mallorca, diu Bernat
Desclot que «tots els sarraïns de les muntanyes de Prades e de Ciurana e de tota la
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6
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iglesias de España, vol. XXI (Viage a Mallorca), Madrid 1851-1852, p. 252, qui copia el text
de l’original de l’Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona, cremat a la guerra civil.
7
Pergamí original a l’Arxiu diocesà de Barcelona, titol XVII, perg. 1.
8
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Deus per tuum et aliorum suorum fidelium ministerium ad cultum christiani nominis revocavit,
instituemus ecclesiam cathedralem, in ea episcopum ordinantes. Verum, cum cathedralis ecclesia
magnifice sit dotanda, ut episcopus et capitulus exinde honorifice sustententur, eo quod alias facile
ibi vilesceret episcopalis titulus dignitatis, quia de dote ipsisus nobis non constitit, tue petitionis
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effectum providimus differendum.» Butlla Regie sublimitatis, de 20 de gener de 1230. L’original s’ha perdut. Còpia manuscrita del s. XVIII de François-Jean-Gabriel de La Porte
Du Theil, a la Bibliothèque National de Paris, Fondo Moreau, núm. 1186, f. 91 et f. 221.
9
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de setembre de 1274. Sobre aquesta dotació vegeu «Bolletí de la Societat Arqueològica
Lul·liana» 12 (1896) 61; A. Campaner, Cronicon Mayoricense, Palma 1881, 7; Dictionnaire
d’Histoire et Geographie eclésiastiques, VI, 376 ; Villanueva, Viage literario a las iglesias de
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en la conquesta, estan ressenyats en el Liber privilegiorum de l’Arxiu Capitular de la seu
de Mallorca, ms 3414, del f. 15r al 27r.
10
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s’havia guiat per l’era de la Nativitat. Chabas dedueix que hem de tenir per cert que la
concessió d’Alí ha de ser datada de desembre de 1057. El trasllat en pergamí de la concessió du la data de 7 de juliol de 1230 i es troba a l’Arxiu Capitular de Bacelona, perg. 3-3-8.
Ha estat editat per Josep Baucells i altres, Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de
Barcelona, segle XI, vol. III, Barcelona 2006, núm. 977, p. 1554-1558.
11
Vegeu el document a què es refereix la nota 7.
12
J. de Peray i March, Un documento inédito de D. Jaime el Conquistador: la concesión a la
sede barcelonesa de las iglesias de Mallorca, Menorca, Ibiza, Denia y Oriuela, en las actas del I
Congreso de historia de la Corona de Aragón, vol. I, Barcelona 1909, p. 444-456.
13
L‘original s’ha perdut. Còpies: Archivo Histórico Nacional, cod. 987b, f. 152v; Arxiu
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20
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21
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23
L. Weckmann, Las bulas alejandrinas de 1493 y la teoría política del papado medieval. Estudio
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24
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dent. Pel que fa a les illes, el fals document deia: «per nostras imperialium iussionum sacras
tam in oriente quam in occidente vel etiam septentrionali et meridiana plaga, videlicet in Iudaea,
Graecia, Asia, Thracia, Africa et Italia vel diversis insulis nostram largitatem eis concessimus, ea
prorsus ratione, ut per manus beatissimi patris nostri Silvestrii pontificis successorumque eius omnia
disponantur.» La falsetat d’aquest document va ser descoberta per Lorenzo Valla el 1440
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Els dos exvots mar iner s de R amon Pou
del Museu de Mallorca
Bernat Oliver Font

E

l fons del Museu de Mallorca conserva dos excepcionals exvots mariners,
d’origen desconegut, dipositats per una família mallorquina que vol romandre en l’anonimat. Es tracta de dues pintures sobre tela, signades per Ramon
Pou i datades de 1881.
La vida de Ramon Pou Vidal (Palma, 1857-1925) és la d’una persona estretament vinculada a la mar. Marino mercant de professió, va dedicar part del seu temps lliure a pintar els vaixells que coneixia i les tripulacions. Ho va fer amb un estil realista, utilitzant
el llenguatge del detall i de la descripció que li ho permetia, a banda de la seva tècnica
com a pintor, el seu coneixement del vaixells i de la navegació, principalment, a vela.
Són nombrosos els seus quadres a l’oli i a l’aquarel·la de mercants de la matrícula de
Palma, com els velers Paco i Catalina donant-se l’hora en alta mar (1880), o la corbeta
Palmira entrant al port de Betanzos empesa per una galerna (1883), o el vapor Miramar
(1908), o el veler Trinidad (1884). Però també va pintar altres mercants amb la contrasenya de matrícula de la província marítima de Menorca, com el Maria Aurelia.
Tots els seus quadres són reproduïts amb un nivell de detall extraordinari que mostra un
coneixement elevat del medi: com es reflexa el cel sobre la mar, quin efecte causa el vent
sobre les onades, com són les diferents classes d’escumes o com fan el vol ras els virots i les
gavines. A més, Pou es capaç d’explicar –de documentar- com aquest medi afecte al vaixell,
entès aquí el vaixell com un objecte flotant sotmès als requeriments de la mar. Ho explica a través d’una exposició pictòrica de les diferents reaccions, una instantània on tot es
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moviment: veles, ones, núvols, el vaixell, els homes... En aquesta instantània absolutament
meritòria, l’autor representa a la perfecció la situació: l’escora, l’orientació i la inflor de les
veles, el rumb, el moviment de les banderes o el xoc de les escumes contra el buc.
Finalment, Pou és capaç de representar el vaixell en el seu detall més exacte, això és, les
veles que porta, les que ha arriat, la disposició de la maniobra requerida, la situació de
la tripulació, els llums, el significat de les banderes, i tants altres detalls fruits del seus
coneixements com a capità de la marina mercant.
L’exvot del sant Crist de la Sang
Signat i datat el 1881, està pintat a l’oli damunt tela, amb mesures de 106,7 x 244,6 cm.
S’ha registrat en el Museu de Mallorca amb el NIG DA10/01/01.
L’escena
Un vapor situat a l’esquerra ha patit un foc a bord que per les seves dimensions sembla que el destruirà per complet. Dos vaixells situats en les immediacions l’auxilien.
Es tracta d’un vapor i un veler. El primer roman a l’espera amb els motors en marxa
i emproat al vent, el segon és un veler que navega cap al lloc del sinistre amb tot el
velam possible desplegat. A l’horitzó es distingeix un altre vapor que en aquest cas es
propulsa a vela i que no sembla tenir relació amb les tasques d’auxili.
Entre el vaixell accidentat i el vapor que espera, hi ha dos bots de salvament plens de
tripulants que remen fugint del vapor en flames en direcció als rescatadors, concretament en direcció al vapor. Al cel, una imatge del Crist de la Sang protagonitza l’escena
d’aquest exvot mariner.
Es tracta d’un dels pocs quadres d’aquesta classe que reprodueix una escena nocturna.
Bon temps al cel que presenta una lluna plena que serveix per il·luminar l’escena. A la
mar hi ha una lleugera onada que empeny des de la part dreta de la tela, És una ona
curta i seguida que romp, fet que no dificulta la navegació dels vaixells però sí complica la dels bots auxiliars, que es fa a rem, així com les tasques de salvament relacionades
amb el desembarcament de les persones i de les embarcacions.
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La dècada de 1880 en la qual s’emmarca l’obra inaugura un període de creixement
per a la marina a vapor de Balears. Els vapors no pogueren superar als velers en les
rutes transatlàntiques, degut a que la quantitat de carbó que necessitaven per fer la
travessia, restava espai a bord a les mercaderies. Aquest fet, a la vegada que va servir
per mantenir viva la marina la flota velera mercant, va ajudar a impulsar l’ús dels vaixells a vapor en el comerç de cabotatge amb els ports del llevant peninsular, Algèria
i el sud de França (Set i Marsella). Una conseqüència d’aquest es la creació de noves
companyies navilieres com La Isleña, Empresa Mallorquina de Vapor (1879), la Companyia
de Navegació de Sóller (1891), la La Isleña Marítima (1891) o la Unió Comercial, Companyia de
Navegació de Vapor (1898). S’estableix una forta competència entre elles que es tradueix
en una inversió constant en la modernització de la flota de vapors.
Els vaixells
En sentit d’esquerra a dreta és possible fer la següent descripció d’aquests vaixells.
Vaixell 1: Vapor. Es tracta d’un vapor d’una xemeneia, propulsat per hèlix i per un
aparell auxiliar de tres pals equivalent a un aparell de bricbarca. El seu buc és de ferro.
Pou ens el presenta travessat a la mar, sense govern ajagut lleugerament sobre el costat
de babord, retut. Ha pres foc i es presenta víctima de les flames que ja han conquerit
la coberta des de l’interior. Es veu la llum que surt pels ulls de bou de l’amura d’estribord. El foc es reflecteix sobre la superfície de la mar i el fum abundant, s’escampa
arreu. Per la quantitat de foc sembla que no es recuperable.
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L’escena no vol reproduir l’instant en què es produeix la tragèdia, sinó els moments
posteriors a la desgràcia que s’està consumant. Mentre el vaixell es crema, la tripulació
ja ha tengut temps de botar dos bots auxiliars que plens de persones remen en direcció
al vapor que els ha d’auxiliar.
Vaixell 2: Bot auxiliar. És molt esquemàtic degut a que es tracta d’una barca petita i
al fet que l’escena transcorre durant la nit. Va carregat de persones (un mínim de 7 es
poden identificar). Remen seguint l’estela d’un primer bot auxiliar que es troba a mig
camí entre els dos vapors.
Vaixell 3: Bot auxiliar. Dels dos que s’han representat és el més gran, tot i que hem de
suposar que tots dos tenen realment la mateixa eslora. És possible contar fins a 24
persones a l’interior. Pou, intencionadament l’ha col·locat al mig del raig de la lluna,
il·luminat.
Vaixell 4: Vapor. Buc de ferro i dues xemeneies. Es propulsa principalment per mitjà
d’una hèlix i aparella 2 pals que es corresponen amb un aparell de bergantí.
Clarament està emproat al vent i per a poder mantenir-se en aquesta posició té els motors en marxa, com es desprèn del fet que surt fum de les xemeneies i dos dolls d’aigua
dels tubs d’escapament. Els bigotis visibles a la proa, provocats pel xoc de les ones, així
com l’escuma que s’organitza als voltants de la pala del timó, reforcen la sensació que
es troba de cara a la mar i al vent, en actitud d’espera.
A coberta no hi manca cap bot auxiliar, tres dels quals es veuen clarament subjectes
en els seus respectius pescants i s’endevina el quart al costat de babord. Aquest fet
ens indica que els dos bots que hi ha dins mar són els propis de salvament del vapor
accidentat. D’altra banda, destacar que pel costat de babord té amollat o disposat un
aparell consistent en un braç de palanca format per una botavara que es troba rematada amb un bosell, que es disposa així per a hissar els nàufrags i els bots d’auxili. Quatre
tripulants són visibles en aquest espai, preparats per a efectuar la maniobra de rescat.
El vapor porta diverses sobrestructures de fusta.1 Al pont de comandament es perfectament visible la figura del capità que porta un notable capell negre i està girat cap a popa
en clara actitud d’estar pendent de l’arribada dels nàufrags. A peus de la figura del capità
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es visible la d’un altre tripulant que sembla està pujant una escala. A l’altura d’aquests dos
personatges i al costat d’estribord es visible una taca fosca, com de fum, que sembla de difícil interpretació en tant que es projecta cap a proa, i no cap a popa, com així hauria de ser
degut a l’efecte del vent. D’altra banda, el seu aspecte es confon amb una possible patologia de la tela, una taca d’humitat similar a les que ens trobam en altres redols de la pintura.
El restaurador Alfredo Álvarez ha analitzat aquesta zona del quadre a partir de fotografies
realitzades amb la tècnica de fluorescència visible a rajos ultraviolats i amb llum difusa de
color. Ha conclòs que la zona de la composició pictòrica ha sofert una intervenció posterior per la qual les taques blaves obscures correspondrien a retocs de color realitzats posteriorment a la composició original del quadre, es tractaria doncs de pinzellades sobreposades
fins i tot al vernís final. Potser l’autor –o una altra mà- va decidir que mancava aquest detall
i ho va afegir en un moment indeterminat. Pel que sembla, l’afegit consisteix en un fumer
que emana del que podria ser un bengala (bengala d’auxili), disposada sobre la coberta, la
qual projecta o escup amb força, la senyal de fum cap a proa.
A popa, sobre el balcó hi ha 6 tripulants que visualitzen l’escena del naufragi i dels bots
en moviment, sembla que també es troben en disposició d’actuar en arribar el moment.
A l’estai de proa aquest vapor porta un llum blanc de posició.
Vaixell 5: Veler. Vaixell de tres pals que porta aparell de bergantí goleta, (palo trinquet
aparellat de creu). Navega amb tot el velam, la qual cosa demostra que el capità -potser
la persona que es distingeix a popa agafant el timó-, té pressa i es dirigeix amb rapidesa
cap el lloc del naufragi.
El veler, empès per un vent de popa fresc, ens mostra el costat de babord tal i com es
desprèn del llum de posició que visualitzam, corresponent a aquest costat (vermell).
Vaixell 6: Veler situat sobre l’horitzó. Es distingeixen dues agrupacions de veles amb
una xemeneia al mig. Inicialment semblen dos vaixells que fan el mateix rumb, l’un
a proa de l’altre; però una observació més detinguda ens fa pensar que es tracta d’un
vaixell a vapor –es distingeix al centre la seva única xemeneia- aparellat de bergantí
igualment que el vapor protagonista de l’escena. En aquest cas no es propulsa a vapor/
hèlix, sinó que navega a vela, amurat a estribord, mostrant el seu costat de babord, tal
i com es desprèn de la llum de posició, que és vermella (costat de babord).
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A l’arbre trinquet du hissades veles de creu i una cangrea, mentre que al pal major, el
de messana, porta una aparell de tall format per una vela cangrea major i a sobre, una
escandalosa.
L’exvot de la Verge del Carme
També signat i datat el 1881, pintat a l’oli damunt tela, amb mesures de 107,5 x 245,4
cm. El registre en el Museu de Mallorca és NIG DA10/01/02.
L’escena
La línia de l’horitzó divideix el quadre en dues parts, cel i mar. El cel ocupa aproximadament els dos terços superiors de la tela i la figura divina de la Mare de Déu del
Carme, situada al centre, n’esdevé la protagonista. El costat esquerra, des del qual bufa
el vent, està ocupat per un cel que fa poc que s’acaba d’obrir, lleugerament ataronjat
deixa intuir la llunyania del sol i el bon temps. A mesura que ens desplaçam cap a la
dreta del quadre la nuvolada esdevé més espessa i predominen els tons foscos propis
del mal temps que es tradueixen sobre la superfície de la mar.
Al terç inferior de la tela el pintor hi situa l’escena marinera: vaixells i homes solcant
el mar. Tots pateixen unes males condicions de navegació que s’escenifica amb una
ona curta i continuada que romp en escumes, la qual cosa pot voler indicar que en
aquest indret hi ha poca fondària, (potser perquè ens trobam a prop de la vorera) o
que el vent dominant bufa o ha bufat amb una força tan considerable que ha arrissat
la mar. Aquesta darrera hipòtesi sembla la més probable, tot i que els dos vaixells del
costat dret de la tela despleguen cadascun les seves veles majors sense veure’s afectats
per cap escorada important. És impossible determinar el quadrant des del qual bufa,
ni tan sols és possible saber si ho fa des de la mar o si es tracta d’un vent terral, ja ben
desenvolupat en alta mar.
Es representen un total de sis vaixells, un dels quals és un vapor. La resta són velers.
Tres d’ells prenen el protagonisme de l’escena mentre que els altres es troben situats a
la llunyania sense més detalls significatius que la seva presència, definida per la coloració blanca del velam que, en tots tres casos apareix correctament disposat en relació
al rumb del vaixell i al vent i les onades.
72

Els dos exvots mariners de Ramon Pou del Museu de Mallorca
Bernat Oliver

Una concentració de vaixells en tan poc espai no és una cosa corrent, manco quan es
tracta, com és el cas, d’embarcacions de gran eslora. Això ens indica la proximitat de la
costa i que ens trobam davant la narració d’un fet que, desgraciadament, no coneixem.
Sembla que tots naveguin sense coordinació entre ells, cadascun fa el seu rumb i velocitat sense tenir en compte el que fan els demès, aquest fet reforça la sensació que
es tracta d’una representació que evoca algun succeït motiu de l’exvot, en la qual cada
una de les unitats que figuren representades amb primer terme juga el seu paper dins
la narració.
En sentit d’esquerra a dreta és possible fer la següent descripció d’aquests vaixells:
Els tres vaixells allunyats
La presència dels tres vaixells contribueix a dinamitzar l’escena, fins i tot en els entorns més allunyats. Ens dóna profunditat i ens mostra la immensitat de la mar: enllà
l’horitzó, sempre queda més i més mar. D’altra banda els vaixells són els protagonistes
d’aquesta representació de gran dinamisme i per aquest motiu l’autor els col·loca en
diferents punts; cada un reforça la sensació de moviment, d’acció: les nuvolades empeses pel vent, les onades que aixequen escumes al seu pas, els homes que s’han d’enfilar
als arbres per recollir les veles, els vaixells que naveguen d’aquí cap allà...
Vaixell 1: Situat al costat esquerra, sobre la línia de l’horitzó, un vaixell s’allunya de
l’escena. Navega propulsat a vela, amurat a estribord. Probablement és un bergantí.
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Podem distingir dos pals i les creuetes del trinquet. Porta una vela bergantina (cangrea) al pal major (messana) i dues rodones al trinquet. No porta flocs.
Vaixell 2: Sembla un vaixell de tres pals. Navega amurat a estribord lleugerament escorat sobre el costat de babord i desplega gran part del seu velam respecte del qual no
podem dir res més sinó que es tracta d’un aparell de creu o rodó. Fa rumb a l’espectador, cap al centre de la escena, com si acudís en auxili, suposadament, del vapor.
Vaixell 3: Situat al costat dret de la tela, sobre la línia de l’horitzó. En aquest cas el seu
rumb l’allunya de l’escena. Es tracta d’un vaixell de tres pals que desplega la majoria de
les veles, la qual cosa ens confirma que la intensitat del vent no és exagerada. Va aparellat de fragata i de tots els velers aquí representats, és el de major eslora. Crida l’atenció
que Pou, per reforçar la idea de mal temps, d’onades, oculta parcialment l’obra morta
del buc rere l’horitzó, de manera que sobresurt únicament la proa amb el bauprès.
Els vaixells protagonistes
Vaixell 4: Disposat en paral·lel a l’horitzó navega amurat a babord, empopat al vent i
lleugerament escorat sobre el costat d’estribord. Es tracta d’un buc molt comú en les
representacions de Ramon Pou,2 En aquest cas es reprodueix pintat de color blancgris a l’obra morta i de color vermell l’obra viva. Porta un bot auxiliar al pescant de
babord pintat de color blanc. El vaixell s’ha representat amb gran quantitat de detalls,
especialment aquells relacionats amb l’aparell, la maniobra i les veles: bosells, caps,
obencadura, els cosits dels vessos, les faixes de rissos i els batafions, etc. D’altra banda
la coberta es veu neta i espaiada i és possible observar detalls com les escotilles o els
travessers i finestres dels balous o copinyes.
Ens trobam davant d’un aparell de pollacra que és igual que el del bergantí rodó, però
on els pals són d’una sola peça (mascle i masteler) i porten a dalt un masteleret, sense
cofes ni creuetes.
Per donar sensació d’acció i de molt de vent i activitat, l’autor ha representat a dos tripulants enfilats a una verga de l’arbre triquet que, aferren la vela de gàbia en equilibri
sobre el marxapeu. Al govern hi situa un personatge que porta una barretina vermella,
barret molt comú entre els mariners, especialment entre els pescadors. L’home sub74
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Barca Elvira. R. Pou, 1880. Església de l’Anunciació (Palma)

Barca Elvira. R. Pou, 1880. Museu de Lluc.
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Pollacra-goleta Juanita. R. Pou, 1880. Església de l’Anunciació (Palma).

jecte les clavilles d’un timó de roda, l’eix del qual és perfectament visible constituint
un de tants detalls de qualitat que ens ofereix l’autor i que demostra l’alt coneixement
que en tenia Pou de la morfologia i funcionament dels vaixells, així com del seu comportament dins mar. També a la popa és visible un segon personatge que porta un
barret i guaita pel costat de babord, recolzat a l’orla.
Sembla que aquesta pollacra ha d’entrar en conflicte d’aigües amb un vaixell que navega arrumbat a ella i amurat a estribord (per la qual cosa té dret a pas sobre el primer).
Vaixell 5: Es tracta d’un vaixell propulsat a vapor que conserva un aparell auxiliar3
de vela format per dos pals i que, en aquest cas es correspon al d’un bergantí rodó.
Porta les veles recollides. El buc és de ferro i ha substituït les tradicionals rodes
de pales per l’hèlix.4 Recordem que ha passat quasi mig segle des de què l’any 1837
la inscripció marítima balear va contar amb el seu primer vaixell a vapor. Durant
aquest temps el disseny del buc i de les màquines evoluciona de manera constant.
Hem de situar aquest vapor en un moment de màxim apogeu en l’entorn de les
companyies navilieres que ja han dese stimat els vaixells a vela per a cobrir les línies
regulars de correus i passatge.
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És interessant el tractament que el pintor ha donat a aquest vaixell. Ha volgut mostrar
el seu comportament durant la navegació amb mal temps, i així com els velers fan el
seu camí aprofitant la naturalesa (vent i onades), aquest buc de ferro, planta cara a
la mar i, sobretot al vent, navegant-hi de cara. Aquest detall concentra un dels grans
èxits de la navegació a vapor: els vaixells no depenien del vent per a marcar el rumb i
podien anar-hi de front, com és el cas. Amb tot, Pou ens el mostra en una instantània
clavant la proa dins una ona –a diferència dels velers, que passen les ones per sobre.
En definitiva, transmet una sensació d’inseguretat. En qualsevol cas desconeixem si la
imatge fa referència a un accident ocorregut a la mar a aquest vaixell, un accident al
qual atribuir la condició d’exvot d’aquesta tela.
Com s’ha dit, al 1881 data de la pintura, ja feia temps que les companyies havien substituït els velers per als vapors en les línies regulars amb la península.
Vaixell 6: Es tracta d’una goleta de dos pals que navega amurada a estribord. L’obra
morta s’ha pintat d’un to fosc, entre verd i gris amb dues línies fines blanques longitudinals de caràcter clarament ornamental. Mostra un petit fragment de l’obra viva
pintada d’un color vermellós fosc. Porta una vela cangrea a cada arbre, al major -que
és el de messana- i al triquet; a proa hissa un floc. Aquesta disposició del velam indica
una intensitat del vent que no deu ser superior a la força 6.5
Es veuen tres tripulants situats tots ells a sotavent, dos estan a la coberta de proa, un
dels quals de genollons i gesticulen amb les mans, mentre miren cap endavant. Un
d’ells porta un capell negre d’ala ampla i l’altre podria portar una gorra militar. El
tripulant de popa és el més desdibuixat, sembla que porti alguna cosa a la mà esquerra
que no podem identificar. Igualment que en el cas del vaixell número 4, destaquem la
qualitat manifesta de l’autor, el coneixement que en té, en la reproducció de determinats detalls com ara el mascaró de proa, l’obencadura, els garrutxos, el bot auxiliar i
altres aspectes relacionats amb el moc i els barbiquells.
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Glossari
Amurar. Es diu que un vaixell va amurat a babord o a estribord, és a dir, navega amurat
a la banda contrària on porta la botavara de la vela major.
Aparell de creu o rodó. Són aquells dotats majoritàriament de veles quadres o rodones.
En aquests aparells, la majoria de pals estan creuats per les vergues que corresponen a
les veles quadres. Incorporen un gran nombre de veles de tall. Els principals són el de
fragata, el de bricbarca i el de bergantí.
Balou. Obra alta de fusta o ferro prim, situada per damunt la coberta per resguardar
contra l’aigua de pluja i de la mar l’escala que davalla a la cambra.
Barbiquell. Qualsevol dels cables o cadenes que fermen el bauprès.
Bauprès. Arbre del vaixell col·locat en posició obliqua quasi horitzontal, que surt de la
proa i serveix per allargar-hi les veles anomenades «flocs» i per fer-hi ferms els estais
del triquet.
Bergantí. Vaixell de dos pals encreuats (trinquet i major), amb una vela cangrea en el
darrer.
Bigoti. Onades que es formen a la proa duna embarcació, quan navega a una certa
velocitat.
Bosell. Corriola composta d’una caixa ovalada de fusta, les cares laterals de la qual (les
galteres) deixen un freu (la groera) per on passa la corda que volta la politja, que gira
damunt un eix de metall o de fusta.
Botafió: Qualsevol de les cordes o trenes de corda que pengen d’una vela i que serveixen per rissar-la.
Cangrea. Vela amb forma de trapezi, asimètrica, que es llarga entre la botavara, el pal,
i l’antena o pic d’un veler.
Cofa. Plataforma de taulons o de metall que es basteix al coll dels arbres mestres d’un
vaixell descansant sobre les catxoles de l’arbre i que serveix de taula de guarnició per
als obencs dels mastelers de gàbia i per a facilitar la maniobra de les esmentades veles.
Creueta. Travesser dels pals que ajuda a tenir tesat l’obenc.
Garrutxo. Peça que permet envergar un floc o una altra vela de tallant a l’estai.
Marxapeu. Corda gruixada que, sostinguda per uns estreps, serveix perquè el mariners hi caminin durant les maniobres
Mascle (pal). Quan l’arbre està format de dues o més peces unides amb les cofes i/o creuetes, és el pal que està en contacte amb la quilla, és a dir, el que descansa sobre el tinter.
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Masteler. Tros d’arbre que prolonga l’arbre mascle. Pren el nom de la vela que el guarneix.
Masteleret. Tros de pal que prolonga el masteler.
Moc. Barreta de fusta o de ferro, subjecte pel seu extrem superior al tamboret del bauprès, i per la qual passen els vents de floc i de pitifloc.
Obenc. Cadascuna de les cordes o cables que van de la part superior del pal a l’amurada i serveixen per a mantenir dret el pal.
Obencadura. Conjunt dels obencs d’un pal o de tot un vaixell.
Orla. Barana d’un vaixell o altra embarcació, o sia, la part dels costats que sobrepassa
el ras de la coberta.
Pollacra. Mena de bergantí sense cofes, però amb creuetes, és a dir amb dos pals formats de mascle i masteler.
Ris. Cadascun dels trossos d’una vela que es poden aferrar per mitjà dels dits trossos
de corda.
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Notes
Fins a començaments del segle XX no es generalitzaren les sobreestructures de ferro
o acer.
2
Dues aquarel·les de Pou datades el 1880 que reprodueixen el naufragi de la barca
Elvira ens mostra un buc de característiques molt similars l d’aquest vaixell número
4. Una es troba al Museu de Lluc, l’altra a l’església de l’Anunciació de Palma. A la
mateixa església de la Sang es conserva un altre exvot de Pou, un oli sobre tela, que reprodueix els fets succeïts a la pollacra-goleta Juanita. És notable, la similitud d’aquest
vaixell amb el número 4.
1
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Des de l’any 1834 que atracava a Palma el Balear, el primer vapor que cobria la línia
Barcelona-Palma- Maó i fins ben entrat el segle XX, els vapors no deixaren de portar
l’aparell de vela auxiliars. Aquest fet té certa similitud amb els llaüts de pesca de Formentera, alguns dels quals, per desconfiança, encara aparellen les veles llatines com a
una opció auxiliar del motor central.
4
El vapor Mallorca (1864) de la Empresa Mallorquina de Vapores va ser el darrer vapor
propulsat per rodes de paletes amb matrícula de Mallorca. Fou desballestat el 1892.
El vapor Unión (1852) va ser el primer vapor propulsat a hèlix.
5
És una estimació aproximada: força 6 de l’escala Beaufort (entre 20 i 27 nusos de vent).
3
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E

ls personatges jueus del segle xiv que foren elogiats pels seus coetanis no són
gaires. Jucef Faquim fou elogiat, no solament per una gran autoritat rabínica,
sinó pel mateix sobirà.

L’any 1378, recomanant-lo als secretaris i consellers de l’aljama de jueus de Mallorca, el
rei Pere el Cerimoniós qualificava Jucef Faquim com “fort antich e dels pus assenyalats
juheus d’aquí, e lo qual ha tots temps cabut e sabut en tots los afers d’aquexa aljama, e
s’és haüt vers aquells sàviament e bé, a profit comú d’aquella”. “Per consegüent --afegia
el monarca--, és necessari a vosaltres que ell, qui n’és pràtich e ha bo e sà enteniment
vers la cosa pública de la dita aljama, càpia e sàpia en los consells e altres afers vostres”
(Baer 1929, 473; PONS 1984, 2, 308-309). Pocs anys abans, rabí Issach Perfet, exalçant la
“honrada i santa comunitat” de Mallorca, posava “Don Jucef Faquim” al capdavant
dels seus “savis i intel·ligents, prudents i erudits, rics i potentats” (Baer 1929, 473-474).
Per celebrar els vuitanta anys del P. Gabriel Llompart C.R., que tanta documentació
ha exhumat sobre els jueus mallorquins, escau dedicar-li l’esbós biogràfic d’un dels
més il·lustres.
Dades familiars
Jucef Faquim s’havia establert a Mallorca l’any 1333, amb motiu del seu matrimoni.
Ho expressava ell mateix en una sol·licitud que presentà al rei Jaume, un any i mig
més tard. Hi deia, també, que era natural de Barcelona, i que havia recorregut el món
navegant i contractant (Pons 1984, 2, 273).
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No gosaríem desmentir obertament aquestes dades autobiogràfiques, però se’ns fa
difícil d’acceptar-les al peu de la lletra. Els viatges de navegació empresos anteriorment
a 1333 no podien ser molts, si atenem que els jueus solien casar-se a l’adolescència, i
Jucef Faquim encara vivia cinquanta anys més tard. Tampoc no podem desmentir que
fos natural de Barcelona, però hi ha dos arguments seriosos per sospitar que els seus
progenitors no hi residien o, en tot cas, no n’eren originaris. En primer lloc, perquè
un dels germans de Jucef portava el prenom Mahabub, el qual pertany a la civilització
aràbiga i no es troba en cap jueu de Catalunya dels segles xiii i xiv. I en segon lloc, perquè en iniciar-se el segle xiv, el cognom Faquim o Alfaquim no és propi de cap família
barcelonina. Salvant que el nostre personatge podia haver nascut ocasionalment a
Barcelona, com diu ell, sembla més plausible situar els seus antecessors en un país de
la Mediterrània sotmès al domini musulmà.
El fet documentat és que l’any 1351 Jucef Faquim apareix casat amb Sara, filla de Muça
ben Maymó Xulell, jueu de Mallorca (Baer 1929, 340-341), i residint establement en
aquesta ciutat, juntament amb els seus germans Mahabub Faquim i Abraham Faquim.
El mateix any 1351 Jucef ja tenia fills, en plural, menors d’edat. Coneixem els noms de
dos: Mossé Faquim, que figurarà sovint al costat del seu pare, i Issach Faquim, del qual
només podem assegurar que encara vivia l’any 1369. La pedra tumular que Jucef Faquim
comprà l’any 1375, per vint lliures (Llompart 2006, 55), és versemblant que estigués destinada al sepulcre d’aquest fill. L’any 1387, ja traspassats tots dos, Mossé Faquim declarà a
la cancelleria reial que el seu pare Jucef havia instituït una obra pia de quaranta quarteres de forment anuals per donar menjar a pobres, en sufragi de l’ànima d’Issach.1
Les possibles relacions familiars col·laterals de Jucef Faquim, en cunyats i gendres,
no s’han pogut documentar. Mandil Fatlús el designà marmessor substitut en el seu
testament, atorgat el dia de Nadal de 1369, obligant el seu fill Crescones a no disposar
res de l’herència sense el seu consell, per la plena confiança que hi tenia (de cuius bonitate et prudencia multum confido et firma credulitate spero).2 Sayt Milí també el nomenà
marmessor en el testament atorgat l’any 1377 (Aguiló 1901-1902, 203-204). De Sayt Milí
consta que estava casat amb una néta seva, cosa que es documenta en diverses referències al seu propi testament. El testament de Jucef Faquim no ens ha arribat íntegre,
però sabem que nomenà marmessors Magaluf Faraig i la seva néta Dolça, muller de
Sayt Milí, i la instituí hereva universal. Hi consignà donacions al seu fill Mossé, que el
sobrevisqué, però no el designà hereu ni marmessor.
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Jucef Faquim posseïa un gran casal del call, situat molt a prop del portal del Temple,
que després de la seva mort encara servia de referent per a la topografia urbana (QUADRADO 1967, 63, 71). L’any 1368 es plantejà la conveniència d’obrir un carreró que
facilités el trànsit per aquella zona. L’obertura afectava la finca de Jucef Faquim, la del
pare de Cresques Abraham, i les d’altres veïns de la mateixa illa. Tots firmaren l’avinença col·lectiva per sufragar les obres (Llompart 1999-2000, 105). Deu anys abans, el 1358,
els quatre secretaris i vint-i-tres consellers de l’aljama li feren donació, amb document
hebreu ratificat l’any següent en poder d’un notari cristià, d’un pati de cases que limitava amb el portal del Temple, on hi havia el micvé o bany ritual de la comunitat,
comprometent-se ell a fer-hi les reparacions que calien.3
El compromís de fer-se càrrec de la reparació del micvé, condició posada a la donació del
pati on estava situat, potser no era del tot desinteressat. Sembla que encobria una bella
maniobra per tenir aigua corrent al seu domicili, servint-se del canó que alimentava la
font pública del call i el dipòsit ritual, tots dos situats a tocar del portal del Temple. El fet
és que tot seguit l’ús particular de l’aigua li fou contradit, amb denúncia al batlle, però
el batlle sentencià que hi tenia dret, i el rei Pere aprovà la declaració del batlle.4 De totes
maneres, l’any 1366, atenent els serveis continuats que n’havia rebut, el monarca concedí
a Jucef Faquim un canó d’aigua de la sèquia per a ús de la casa i de l’hort, i un altre canó
l’any 1370, també per regar l’hort, atenent igualment els serveis prestats.5
Morí entre 1382 i 1387. El març d’aquest darrer any, Mossé Faquim presentava una denúncia contra Magaluf Faraig i contra Dolça, muller de Sayt Milí, marmessors testamentaris, al·legant que havien manipulat l’inventari, distreien béns de l’herència que
afectaven les donacions que el seu pare Jucef havia disposat, i no complien la donació
de quaranta quarteres de forment que el difunt havia consignat a l’obra pia instituïda
en memòria del seu fill Issach.6
Activitat professional
Jucef Faquim es dedicava a la mercaderia, com la majoria dels membres de l’estrat
superior del col⋅lectiu de jueus de Mallorca.7 Ja l’any 1342, durant la guerra per la incorporació del regne insular, el rei Pere li expedí un salconducte, vàlid per vint dies,
perquè pogués traslladar-se a Barcelona sense perills i avenir-se amb els seus creditors.8
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Era una mercaderia de llarga distància, amb una extensa xarxa de socis i factors. Consta que l’any 1355 el seu germà Abraham Faquim residia a Barbaria (LLOMPART 2006,
47). Com era habitual entre els mercaders, Jucef Faquim diversificava el material d’importació i compravenda, i tenia magatzem propi. L’any 1359 elevà una queixa a la cancelleria reial perquè els exactors dels tributs de la comunitat li clausuraven la botiga,
cosa que afectava la seva reputació, perquè donava la impressió que era insolvent. La
queixa fou admesa pel rei i resolta amb una provisió que ordenava als exactors que no
penyoressin els productes que Jucef Faquim tenia emmagatzemats, ni li fos segellada
la botiga, mentre ell satisfés la quota particular que li corresponia.9
L’any 1365, juntament amb el seu germà Mahabub i els seus fills Mossé i Issach, elevà a
la cancelleria reial una altra queixa sobre la taxació inconsiderada que els secretaris de
l’aljama els feien. Segons denunciaven els Faquim, la majoria dels seus béns consistien
en mercaderies sotmeses a risc, escampades en diverses parts del món, en terra i en
mar, i els secretaris els obligaven a manifestar-los i contribuir per ells com si estiguessin situats a ciutat i en possessió segura (ac si dicta bona essent in dicta civitate congregata
et sub dictorum exponencium quieto dominio constituta); sol⋅licitaven, per tant, que es fes
una estimació adecuada dels béns que realment eren propis d’ells, mitjançant dos
prohoms que no fossin suspectes (Baer 1929, 389-390).
Mancats dels llibres de comptes dels jueus, que no s’han conservat, ens cal espigolar les
dades mercantils indirectament, a través d’incidents, la majoria desagradables. De l’any
1360 tenim una reclamació al rei de Tunís i Bugia, formulada pel lloctinent de governador de Mallorca a instància de Jucef Faquim, per béns i mercaderies que havien estat saquejats al seu soci Jacob Elièzer (Pons 1984, 1, 183, 240-241). De l’any 1370 consta que havia
fet carregar 500 estarells de blat a la coca d’un patró de Mallorca que, essent a Lapola,
als apendicis de Càller, foren requisats pel visalmirall de Sardenya. En compensació del
blat decomissat per necessitat de la defensa del castell, el rei Pere li expedí un debitori
de 400 lliures d’alfonsins menuts (Baer 1929, 435-436).10 De l’any 1377, tenim una altra
reclamació feta per la cancelleria reial a Manfrè de Claramunt, almirall de Sicília, per
una pirateria comesa per una galiota de Tràpena, a les mars de Tunís, a una barca de Pere
Joan, de Mallorca, que transportava béns de Jucef Faquim i d’altres jueus i cristians.11
No s’han trobat indicis que els negocis de Jucef Faquim deixessin de prosperar. L’any
1377 obtingué la familiaritat reial, juntament amb el seu fill Mossé Faquim,12 i l’any
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següent la llicència per construir un hospital al carrer major del call, en una casa adquirida a Mona, filla de Mossé Corçà.13 Encara l’any 1381, el rei Pere li concedí llicència
per exportar lli de Borgonya, des de Mallorca a Barbaria. La llicència era per cinc anys,
que la mort li va impedir d’exhaurir.14
Les bones relacions amb la cort reial tampoc no sofriren entrebancs. El mateix any
1381, el rei Pere el feia intervenir en l’adquisició de roba per a la casa reial. El rei havia
encarregat a Ferrer Gelabert, el seu procurador de Mallorca, que li comprés sis vànoves, quatre parells de llençols, un parell de matalassos de llana, dos coixins i altres
peces de la llar. Tement que el procurador diferiria la tramesa de la roba, el rei ordenava al governador que li presentés l’ordre de compra, i escrivia també a Jucef Faquim
perquè hi intervingués.15 Encara l’any següent, l’infant Joan computava Jucef Faquim
entre els jueus més rics de l’aljama, i li sol·licitava una subvenció particular.16
Activitats públiques
Podem ben creure el rei Pere quan deia, l’any 1359, que Jucef Faquim feia més de quinze
anys que servia el comú de l’aljama. Ho deia estant a Mallorca, en ocasió de concedir-li
el privilegi vitalici que no fos obligat a acceptar oficis comunitaris ni missatgeries a
nom de l’aljama.17 La qual concessió no s’ha d’interpretar com si ell volgués abandonar les activitats públiques, o el monarca li n’impedís l’accés, sinó més aviat el contrari
de totes dues coses. L’objectiu de la concessió era que l’agraciat tingués la llibertat
d’acceptar els càrrecs que li plagués i quan li plagués. Anys més tard, en un moment
que no li venia de gust fer la talla per a la qual havia estat designat, Jucef Faquim impetrà del rei la reproducció del privilegi de no ser obligat a acceptar oficis, i la intimació
als secretaris d’observar-lo.18
De fet, el tenim documentat exercint oficis públics de l’aljama tant abans com després
de la concessió. Consta que havia estat secretari els anys 1347 i 1353 (PONS 1984 1, 211 i
254; 2, 54, 291-292), n’era el mateix any 1359, i en seria novament el 1362 i el 1372, quan es
gestionava la ubicació adecuada de la residència dels jueus a Inca (PONS 1984, 1, 259; 2,
303-304). L’ofici de conseller de l’aljama es pot suposar que l’exercí sense intermitències.
Alguns privilegis i provisions reials obtinguts per l’aljama de jueus de Mallorca daten del temps que Jucef Faquim era secretari. Entre ells hi ha el principal: el privilegi
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de jutjar els malsinim o delators, i lliurar-los als oficials reials perquè els apliquessin
la pena de mort.19 També quan ell era secretari, l’any 1359, a canvi d’un substanciós
donatiu de mil reials d’or, lliurat personalment al monarca,20 l’aljama obtingué la ratificació d’un boirós antic privilegi segons el qual els secretaris no podien ser obligats
a mostrar els llibres de comptes a ningú, ni que fos el rei.21 També es pot atribuir a la
seva gestió, per interès propi, la provisió reial que els jueus mercaders no fossin taxats
en aquelles poblacions on residien temporalment, i una altra provisió perquè se’ls
concedís fàcilment, com als cristians, les llicències per mercadejar.22
L’acaparament de la gestió comunitària per part dels Faquim suscità la gelosia de la
família rival dels Natjar, que provocà un gran malestar dins l’aljama entre els anys 1377
i 1380. Mossé Faquim i Magaluf Natjar eren els caps de les dues faccions, cadascun
secundat per la parentela respectiva.
Podem veure el primer símptoma del posterior conflicte en un procés i execucions que
l’any 1377 es diu que s’havien intentat contra Jucef Faquim i el seu fill Mossé. El rei es
mostrà parcial envers ells. Després que Mossé Faquim es presentà a la cort i explicà
el cas, el rei ordenà sobreseure les accions judicials.23 Justament al mes següent el rei
concedia la seva familiaritat als dos Faquim, i per dues vegades ordenà que els fos
observada la jurisdicció especial de què fruïen, sotmesos únicament al governador.24
Al fil dels documents que ens informen sobre el desenvolupament de les enemistats,
deduïm que el detonant foren uns capítols de reforma del regiment comunitari que
Mossé Faquim presentà a la cort, el rei aprovà en part, i en part en deixà l’aplicació a
l’arbitri del governador. La gestió de Mossé Faquim es devia preveure delicada, perquè
el rei li atorgà un guiatge.25
El nou regiment afavoria clarament les apetències dels Faquim i la seva superioritat.
Una setmana després de trametre els capítols al governador perquè els apliqués, el rei
escrivia als secretaris i als consellers de l’aljama. Hi feia aquell elogi de Jucef Faquim
que hem reportat al principi, i els ordenava que el fessin intervenir a tots els consells
on es tractessin afers comunitaris. Sota pena de cent morabatins, el rei ordenava als
secretaris i consellers “que en tots los consells o parlaments que tindrets o haurets per
afers tocant utilitat, ordinació o bon estament de la dita aljama, hajats e demenets lo
dit Jucef Afequim per consellar e dir sobre aquells ço que Déus li administrarà”.
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La rivalitat entre les dues famílies no trigà gens a manifestar-se en amenaces i altercats
verbals, i les dues faccions foren obligades per l’autoritat a firmar un compromís de no
damnificar-se, avalat amb jurament i homenatge. Firmaren el compromís, per l’una
part, Jucef Faquim, el seu fill Mossé Faquim, el seu germà Mahabub Faquim, i Samuel
Faquim, fill de Mahabub. Per la part dels Natjar, el firmaren Magaluf Natjar, el seu fill
Mossé Natjar, Maymó Natjar, el seu fill Ayon Natjar, i Samuel Natjar.26
A partir de la firma del compromís de no agredir-se físicament, l’enemistat continuà,
exercida amb denúncies mútues a l’autoritat judicial. Mossé Faquim fou denunciat que havia tingut accés carnal a cristianes, havia presentat testimonis falsos, havia mogut bregues, i havia injuriat els secretaris.27 El procés fou sobresegut per ordre
expressa del rei,28 però encara més tard fou inculpat de malsín pel seu oponent, per
haver denunciat contra ell delictes inexistents (BAER 1929, 484-485). Magaluf Natjar,
per la seva part, fou denunciat de cometre uns indeterminats crims gravíssims, a més
d’intentar corrompre la muller de Salamó Abenlup. El rei ordenà que Magaluf fos
empresonat i es segrestessin preventivament els seus béns, perquè els crims eren susceptibles de pena capital.29 Temps després fou denunciat d’haver presentat testimonis
falsos al procés.30
Vigent encara el compromís de no agredir, firmat i ratificat amb jurament, el primer
dia de la festa de les Cabanelles d’aquell any 1378, els germans Magaluf i Ayon Natjar,
estant a la sinagoga, van moure una brega contra els Faquim que s’hi trobaven. La
cort reial hi ensumà un excel·lent motiu per fer-los esquitxar diners, i el rei ordenà al
governador que li trametés la informació autèntica que havia obert sobre l’incident.31
Rebuda la informació, el rei ordenà als caps dels dos llinatges, “per conservació, profit
e utilitat de l’aljama”, que es presentessin a la cort. Citava concretament Jucef Faquim
i Mahabub Faquim, d’una part, i Magaluf Natjar i Ayon Natjar de l’altra.32
Quatre mesos després, examinat i discutit el procés, a canvi d’una elevada suma de
florins, el rei atorgà una remissió general a aquells que el procés evidenciava com a
transgressors del compromís i altres delictes, que eren Ayon Natjar, els seus fills Moxí i
Maymó Natjar, Magaluf Natjar, i el seu fill Moxí Natjar.33 La fama dels Faquim en restà
il·lesa. El rei ordenà que les despeses d’Astruch Duran com a nunci que l’aljama havia
tramès a la cort per raó de les dissensions, fossin pagades per l’aljama i pels Natjar.34
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Obtinguda la remissió, els Natjar intentaren una revenja pel mateix procediment de
denunciar crims susceptibles de pena capital. Els imputaven a Mossé Faquim, Mahabub Faquim i el seu fill Samuel Faquim,35 però al capdavall el rei revocà i deixà sense
efecte qualssevol provisions contràries als Faquim, al·legant que eren injustes i contra
les franquícies del regne. Mencionava en concret les provisions que afectaven Jucef,
Mahabub i Mossé.36
Aquells mateixos dies, el rei Pere encarregà al governador Francesc Sagarriga, com a
representant la seva autoritat, que per tots els mitjans possibles posés pau final a “la
gran dissensió e discòrdia que gran temps ha és estada, e és encara, entre los Faquim
d’una part, e los Natjàs de la altra”. Segons el rei, el conflicte produïa “gran dampnatge
e destrucció, per ço com lo regiment e administració de l’aljama penja e està tot en les
parts damunt dites qui, axí com sabets, són los pus poderoses e pus potents juheus de
tota la dita aljama” (BAER 1929, 490-491).
El governador devia complir l’encàrrec sense dilacions. Els mitjans que posà per instaurar la pau devien ser dràstics, perquè foren definitius. No s’ha trobat cap al·lusió
posterior a dissensions entre les dues famílies.
Cultura i beneficència
No ens cal suposar que Jucef Faquim seria propietari d’un seient a la sinagoga de Mallorca. Sortosament, ens n’ha pervingut una referència de l’any 1361, quan la sinagoga era
única. El seient estava situat al costat d’aquell que Abraham Vidal cedí al seu fill Cresques Abraham, i sembla que era un dels preferents (LLOMPART 1999-2000, 103-104).
Tampoc no ens cal suposar que Jucef Faquim posseïa llibres. L’onze de gener de 1369,
quan es dreçà l’inventari post mortem dels béns d’Aton Fatlús, es consignà que tenia
dipositat en poder de Jucef Faquim un gran llibre judaic (quendam librum judaycum
magnum), penyora per 800 sous que li havia prestat; i tres llibres judaics més, lliurats també en penyora per una quantitat que s’ignorava.37 Malgrat aquesta dada sigui
l’única de què disposem sobre béns culturals del nostre personatge, no podem dubtar
que posseïa un conjunt de llibres envejable. Una clàusula del testament, que reportarem tot seguit, ens informa que tenia destinada una cambra del seu domicili perquè
els mestres jueus hi impartissin doctrina.
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Consta per testimonis fidedignes que Jucef Faquim es preocupà per elevar el nivell
cultural i l’observança religiosa, esmerçant-hi els seus cabals. L’elogi de rabí Issach
Perfet que hem reportat al principi, contingut al seu responsum 377, estava motivat
per haver contractat rabí Vidal Efraïm, company d’estudis i molt benvolgut d’Issach
Perfet, perquè adoctrinés permanentment els membres de la comunitat de Mallorca.
On queda reflectida la beneficència admirable de Jucef Faquim, en proporció directa
al cabal de diners que havia adquirit, és al testament atorgat el 7 de maig d’un any que
ignorem. No ens ha arribat íntegre, però disposem de la transcripció fidel de les clàusules que foren consignades a les actes d’aplicació al fisc dels béns comuns i rendes de
l’aljama de Mallorca, arran de la destrucció soferta l’any 1391.38
Les clàusules testamentàries comprenen cinc llegats temporals, dos llegats perpetus,
un llegat singular, i quatre donacions de béns immobles a quatre col·lectius diferents.
Són els següents.
Un llegat de quaranta sous anuals, durant cinc anys, a l’almoina del fossar dels jueus
de la ciutat.
Un llegat de quaranta sous anuals, durant cinc anys, a l’almoina dels pobres jueus de
Mallorca.
Un llegat de quinze quarteres de blat anuals, durant vint anys, a la mateixa almoina
dels pobres de l’aljama. Per amor de Déu i en bé de la seva ànima, els majorals hauran
de fer moldre el blat i distribuir el pa (àzim) en la festa de Pasqua, al domicili dels seus
hereus, amb intervenció d’un marmessor. Concreta que els jueus pobres de la seva
parentela, si n’hi haurà, han de ser preferits.
Un llegat de vuitanta sous anuals, durant vint anys, per casar donzelles pobres dels
jueus, a coneguda dels marmessors. Concreta que hauran de ser deu sous per a cada
donzella, fets efectius la setmana que celebrin la boda.
Un llegat de cent sous anuals, durant vint anys, a la confraria de Talmudtorà, que
defineix com els fills dels jueus pobres que no poden pagar-se els estudis (qui sunt filii
judeorum pauperum, diviciis indigencium, et qui non habent unde possunt adiscere literas). La
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renda s’haurà d’esmerçar en el salari dels mestres. Imposa que les lliçons s’imparteixin
dins el seu domicili, a la sala que hi té destinada, on diàriament s’hi té escola (qui tamen adiscere et audire teneantur in illa domo quam ego ordinavi et deputavi jam intus quoddam
hospicium meum, in qua nunc legitur et jam cotidie mostratur dictis scolaribus).
Un sisè llegat de vint quartans d’oli anuals, en censals perpetus col·locats en lloc segur,
per alimentar les quatre llànties que té a la sinagoga major dels jueus de Mallorca (illarum quatuor lampadarum quas jam teneo et ardere facio ad honorem Dei).
Un setè llegat de cinc-cents sous anuals, en renda perpètua, per al manteniment i
reparació de la sinagoga de la vila d’Inca, feta construir per ell (quam ego construhi feci
ad laudem Dei).
Un llegat singular de mil sous a l’obra dels edificis del mont Sion, situat a la terra
santa de Jerusalem (on es creia que hi havia els sepulcres de la casa reial de David). Els
marmessors hauran de trametre’ls allà per via de canvi, a despeses pròpies, com vegin
més útil i segur. Concreta que els donataris són els jueus que regeixen i administren
el lloc (illi judei qui dictum montem tenent, administrant et gubernant hac edificant et operant,
seu operari faciunt).
Ultra els precedents llegats en diners, forment i oli, Jucef Faquim fa donació a la comunitat de jueus pobres de Mallorca de l’hospital que va construir dins el call, perquè
s’hi puguin acollir, per amor de Déu, segons va estipular al document d’institució.
Fa donació a la comunitat de jueves de Mallorca d’aquella estança on hi ha el dipòsit
anomenat micvé, perquè puguin banyar-s’hi gratuïtament, segons expressa un document que se’n féu.
Fa donació a la comunitat dels jueus residents a la vila d’Inca de la sinagoga que va
fer-hi construir i hi té (scolam meam quam habeo et construhi feci ad laudem et honorem
Dei), perquè s’hi pugui lloar Déu i pregar-hi perpètuament per la seva ànima i la dels
seus parents i benefactors, i en remissió dels seus pecats (ut in ea possit orare et Deum
imperpetuum laudare pro anima mea, parentum et benefactorum meorum, et in remissione
peccatorum meorum).
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Finalment, fa donació a la sinagoga de Jerusalem (scole judeorum constructe et edificate
in sancta civitate de Jherusalem), d’un rotlle o Séfer Torah que ara té a la sinagoga major
de Mallorca, amb la corona d’argent i els altres ornaments. Encarrega els marmessors
que no difereixen la tramesa del rotlle més enllà de cinc anys després de la seva mort.
Tots els llegats i donacions són per després de la mort. Les almoines deuen estar en
continuïtat amb actes de beneficència habituals practicats en vida. Tanmateix els béns
immobles que Jucef Faquim tenia la intenció de cedir, els retingué sota el seu control
fins al darrer moment.
Compendi
Jucef Faquim no fou un home comú. Els documents conservats ens han permès d’exposar dades sobre l’activitat professional que exercí, sobre gestions fetes al capdavant
de la comunitat, i sobre beneficència practicada. Tots ells responen complidament al
perfil d’aquella figura tradicional que es designa, en llenguatge hebreu, amb el nom de
parnàs. Del seu temps, no se’n coneixen gaires que s’hi puguin equiparar, a Mallorca
i fora de l’illa.

Bibliografia
AGUILÓ, E. (1901-1902): Documents curiosos del sigle xiv. Testament de Sayt Mili, juheu, fundador d’un hospital en el Call de Mallorca. 16 agost de 1377, a Boletín de Sociedad arqueológica luliana, Palma de Mallorca, p. 203-204.
Códice Çagarriga. Diligencias practicadas por el gobernador Francisco de Çagarriga
para normalizar el uso de las aguas de la fuente de la villa, y documentos presentados por los usuarios. Manuscrito del siglo xiv publicado por Pedro de Alcántara
Sancho y Vicéns, y Benito Pons Fábregues, Palma 1898.
BAER, Fritz (1929): Die Juden im christlichen Spanien. Erster Teil. Urkunden und Regesten. i.
Aragonien und Navarra, Berlín.
LLOMPART, Gabriel (1999-2000): El testamento del cartógrafo Cresques Abraham y otros
documentos familiares, a Estudis baleàrics 64/65, Palma de Mallorca, p. 99-115.
LOMPART MORAGUES, Gabriel (2006): Tres testaments jueus entre Mallorca i el nord
d’Àfrica (segle xiv), a Segell. Revista d’història i cultura jueva, núm. 2, p. 39-56.
91

E l s a m i c s a l Pa r e L l o m p a r t . M i s c e l · l à n i a I I

PONS, Antonio (1984): Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos xiii y xiv, Palma de
Mallorca, 2 vol.
QUADRADO, José Mª (1967): La judería en Mallorca en el siglo xiv. Prólogo-estudio de Juan
Muntaner Bujosa, Palma de Mallorca.
Notes
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ACA, Canc, Reg. 1990, fol. 93v, en data Barcelona, 29.03.1387.
Arxiu capitular de Mallorca, Protocol 14678, segons fotocòpia cedida amicalment
pel pare Gabriel Llompart.
3
ACA, Reial Patrimoni, Mestre racional, vol. 791, fol. 160v-161r.
4
ACA, Canc, Reg. 1420, fol. 78r, en data Saragossa, 10.06.1360. La sentència deia que
Jucef Faquim havia de ser mantingut en la possessió en què estava de hauriendo et ducendo aquam per unum canonum ad hospicium suum per quandam domum vocatam ebrayce
micue.
5
ACA, Canc, Reg. 1424, fol. 128r, en data Barcelona, 05.09.1366; Reg. 1428, fol. 138v,
en data Barcelona, 11.06.1370. Les dues concessions són mencionades en el reconeixement oficial de la distribució de l’aigua de la sèquia, feta pel governador Francesc
Sagarriga l’any 1381: Códice Çagarriga 1898, 140, 143, 144, 229, 238.
6
ACA, Canc, Reg. 1990, fol. 92v-93r i 93v, en dates Barcelona, 27 i 29.03.1387. L’any
següent, Bonhom Bondia, jueu de Barcelona, dient-se parent del difunt, reclamava
50 reials que li havia promès en vida per casar la filla: Reg. 1991, fol. 120v, en data Barcelona, 11.04.1388.
7
Darrerament s’han publicat diversos treballs sobre aquest tema, amb dates disperses. L’any 1370, en una requesta al dux de Gènova per una pirateria comesa per la seva
armada, capitanejada per Rainer de Grimaldi, el rei Pere enumera fins a vint jueus de
Mallorca que n’havien resultat damnificats. El valor estimat dels béns piratejats pujava a 3.759 lliures, 9 sous i 6 diners. Incloïa laca de Jucef Faquim, comanada a Jacob
Provençal: ACA, Canc, Reg. 1429, fol. 20v-24r, en data Barcelona, 25.08.1370.
8
ACA, Canc, Reg. 873, fol. 191v, en data Barcelona, 20.08.1342.
9
ACA, Canc, Reg. 1419, fol. 143r-v, en data Barcelona, 10.05.1359.
10
El debitori fou assignat sobre el primer do que la universitat de Mallorca faria
al rei: ACA, Canc, Reg. 1429, fol. 73v, en data Barcelona, 01.10.1370. Tanmateix l’any
següent el rei mudava l’assignació de les 400 lliures perquè el deute no havia estat
satisfet: Reg. 1429, fol. 165v-166r, en data València, 01.05.1371.
2
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11

ACA, Canc, Reg. 1436, fol. 153r-v, en data Barcelona, 20.03.1377. Els jueus mallorquins damnificats per l’acte piràtic diu que eren aquests: Alaftà Cohén, Jucef Faquim,
Magaluf Milí, Mahabub Faquim, Mossé Mahir i Sayt Milí, hereu de Jucef Milí. Llur
procurador tramès a Sicília, Abrafim Luquial, es queixava que no li satisfeien el seu
salari (Baer 1929, 457).
12
ACA, Canc, Reg. 1437, fol. 183v-184r, en data Barcelona, 17.08.1377. Cal advertir que
s’han donat dates errònies d’aquesta concessió.
13
ACA, Canc, Reg. 1437, fol. 185v-186r, en data Barcelona, 01.04.1378. El rei li imposava
la condició de tenir-lo habilitat en el termini de dos anys.
14
ACA, Canc, Reg. 1271, fol. 9r, en data Saragossa, 10.07.1381.
15
ACA, Canc, Reg. 1274, fol. 11v-12r, 12r i 12v, en data Saragossa, 26.03.1381. La carta al
jueu deia així: “Lo Rey. / En Juceff Faquim. Manam-vos que encontinent, vista la present, vos vejats ab lo governador e ab en Ferrer Gilabert, sobre algunes coses que·l dit
en Ferrer ha a comprar aquí per nós, e en aquelles li ajudets en donar espatxament.
E·n açò hajats sobirana cura e diligència si en cor nos havets de fer servey”.
16
ACA, Canc, Reg. 1768, fol. 148v-149r, en data València, 25.10.1382. La subvenció era
sol·licitada, nominalment, a Aron Abdelhac, Ayon Natjar, Jucef Faquim, Magaluf
Natjar, Mahabub Faquim i Maymó Faraig.
17
ACA, Canc, Reg. 1167, fol. 264r, en data Mallorca, 23.08.1359.
18
ACA, Canc, Reg. 1433, fol. 13r-v, en data Barcelona, 11.01.1374.
19
ACA, Canc, Reg. 1412, foli antic 135r, en data Barcelona, 00.12.1347.
20
ACA, Canc, Reg. 1166, fol. 220v, en data Mallorca, 26.08.1359.
21
ACA, Canc, Reg. 1166, fol. 217r-v, en data Mallorca, 18.08.1359.
22
ACA, Canc, Reg. 1419, fol. 143v i 146v-147r, en dates Mallorca 10 i 12.05.1359.
23
ACA, Canc, Reg. 1437, fol. 57r, en data Barcelona, 23.07.1377.
24
ACA, Canc, Reg. 1438, fol. 18v-19r, en data Barcelona, 20.04.1378; Reg. 1439, fol. 176v177r, en data Barcelona, 08.01.1379.
25
ACA, Canc, Reg. 1438, fol. 18v, en data Barcelona, 09.04.1378. L’endemà el rei trametia les noves ordinacions al governador (BAER 1929, 468-473).
26
Els noms consten en una provisió sobre l’abast del compromís: ACA, Canc, Reg.
1439, fol. 18v, en data Barcelona, 06.05.1378.
27
ACA, Canc, Reg. 1439, fol. 73v-74v, en data Barcelona, 06.07.1378. El procés per l’accés carnal a una cristiana era substanciat pel portantveus de governador a Eivissa:
Reg. 1440, fol. 148v, en data Barcelona, 30.07.1379.
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28

ACA, Canc, Reg. 1440, fol. 20v, en data Barcelona, 22.02.1379. Al marge del sobreseïment, el rei reclamà la tramesa del procés a la seva cort: fol. 34v, en data Barcelona,
22.03.1379.
29
ACA, Canc, Reg. 1439, fol. 189v i 190r, en dates Barcelona, 19 i 21.01.1379. Un mes
després el rei ordenava que Magaluf Natjar fos tret de la presó i donat a manlleuta
d’avaladors personals, per 4.000 reials d’or: Reg. 1440, fol. 21r, en data Barcelona,
29.02.1379.
30
ACA, Canc, Reg. 1440, fol. 156r, en data Barcelona, 30.08.1379.
31
ACA, Canc, Reg. 1439, fol. 158r-v, en data Barcelona, 04.12.1378. L’ordre de trametre
el procés fou reiterada: Reg. 1439, fol. 186r-v, en data Barcelona, 14.01.1379. Setmanes
més tard el rei reclamava declaracions de testimonis que s’hi trobaven a faltar: Reg.
1440, fol. 25r-v, en data Barcelona, 07.03.1379. Aquesta ordre també fou reiterada: fol.
25v, en data Barcelona, 30.03.1379.
32
El rei els atorgà un guiatge, acompanyat amb una ordre al governador perquè els
obligués a presentar-se a la cort: ACA, Canc, Reg. 1440, fol. 47v-48r, en data Barcelona, 05.04.1379. El prenom de Mahabub Faquim fou escrit Magaluf.
33
ACA, Canc, Reg. 1440, fol. 156r-157r i 157r-v, en data Barcelona, 30.08.1379. Ignorem
la quantitat de florins lliurada a canvi de la remissió, però el mateix rei deia que era
molt elevada.
34
ACA, Canc, Reg. 1440, fol. 92v, en data Barcelona, 31.08.1379.
35
ACA, Canc, Reg. 1440, fol. 166v i 167r-v, en dates Barcelona, 17 i 20.09.1379.
36
ACA, Canc, Reg. 1438, fol. 91r, en data Barcelona, 15.04.1380.
37
Arxiu capitular de Mallorca, Protocol 14.678, segons xerocòpia procurada pel recordat prof. Lluís García Ballester.
38
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Jucef Faquim, jueu de Mallorca (Segle xiv).
Jaume Riera.
RESUM: Biografia succinta d’un personatge-clau de la comunitat de jueus de Mallorca, mort poc abans de la destrucció de 1391. S’exposen les seves activitats com a ric
mercader, dirigent nat de la comunitat, i benèfic mecenes. Se’l pot considerar com el
representant més destacat, al seu temps, en tots tres aspectes.
Jucef Faquim, jew of Majorca (14th Century).
Jaume Riera.
SUMMARY: Concise biography of one key-figure of the jewish community of Majorca, who died shortly before the ruin of 1391. The paper analyses the relative reports
as wealthy tradesman, fixed leader of the community and charity patron. He can be
considered the most prominent representative of his time in all three fields
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Viv ències a Santa Catalina de Sena
A n t o n i Va l l e s p i r B o n e t

V

olem presentar com a vivències les experiències viscudes abans i durant l’excavació a Santa Catalina de Sena, efectuada pel Museu de Mallorca entre els anys
1965 i 1968. No es tracta d’esmenar conclusions, ni d’apropiar-se d’idees, tan
sols d’aportar les nostres observacions i alguns detalls que per una o altra circumstància
no figuren recollits a una publicació del Dr. Rosselló Bordoy,1 treball que consideram
molt complet i gens esquemàtic pel que fa a les descripcions, tan sols millorable quant
al material gràfic. Així en aquest aspecte és de gran utilitat la publicació d’Aina Pascual
i Jaume Llabrés sobre Santa Catalina de Sena,2 a més d’una sèrie de fotografies conservades a l’arxiu del Museu de Mallorca, altres preses per mi a l’abril de 1966 i part d’una
fotografia aèria militar de Palma de 1937, conservada al Institut Municipal d’Innovació
de Palma, al qual agraïm que l’hagi posada a la nostra disposició.
Les excavacions de Santa Catalina de Sena varen ser el punt de partida de la primera
sistematització sobre la ceràmica islàmica a Espanya, obra del Dr. Rosselló Bordoy.3
Hi ha que tenir en compte que l’excavació es va dur a terme en els anys 60, quan per sobre de tot es cercaven aixovars. Aleshores la recollida de mostres de terra per anàlisi o la
recollida d’ossos d’animals no era habitual, tot i que no era la ignorància la causa de que
aquí no es recollissin tals mostres, sinó la gran quantitat de material que anava apareixent i el poc temps i recursos de què es disposava, perquè el que s’ha denominat Servicios
técnicos del Museo de Mallorca4 no era més que un petit grup d’arreplegats en el sentit més
entranyable de la paraula, el mitjà de vida dels quals no era precisament l’arqueologia,
amb l’excepció obvia del director del Museu de Mallorca i de les excavacions el qual no
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podia atendre les seves obligacions oficials i alhora tenir una presència continuada a
l’obra; el seu més directe col·laborador, Joan Camps, treballava al Institut Nacional de
Previsió els matins; la resta, Tomeu Ferragut donava classes a Sant Josep Obrer; Guillem
Oliver i Jeroni Arbós estudiaven arquitectura a Barcelona; i jo estava complit el servei militar i sols disposava d’alguns horabaixes. La presència esporàdica de Frederic Soberats
va ser sempre una ajuda, decisiva en haver de restaurar materials.
Cal assenyalar la pobresa extrema de recursos materials per a dur endavant l’excavació,
per descomptat de doblers, però tampoc es disposava de capses de cartró o plàstic normalitzades, com a l’actualitat. Es varen haver d’emprar envasos comercials de cartró
que proporcionaven els comerciants veïnats. Tampoc hi havia borses o sacs de plàstic
resistents. S’usaren borses de fems, algunes d’elles fàcilment degradables, i fins i tot el
trasllat des de l’excavació fins al Museu de Mallorca5 de la gran quantitat de materials
trobat es veia dificultada per la manca de vehicles propis. I tot això empès per una
obra que avançava ràpidament i inexorable sota les ordes de gestors que no sempre
mostraren predisposició a ajudar.6
Aleshores, el 1964, el coneixement de la ceràmica musulmana i gòtica de Mallorca
era molt reduït. La descripció de les troballes feta per Rosselló Bordoy7 és més que
suficient. Tan sols afegiria jo les reduïdes mostres trobades en el solar de l’antiga Tabacalera.8 Allà identificàrem pous negres musulmans amb fragments d’ataifor i fins
i tot de terra sigillata de la qual es va poder recuperar un perfil pràcticament complet,
a més de la visió d’una canalització amb volta situada a una fondària de 2-3 metres,
perpendicular al carrer de l’Estudi General i adossada a la mitjana amb l’edifici del
número 3. S’havien trobat també uns pocs fragments ceràmics a l’ampliació de l’edifici
de Correus per la part del carrer de Tous i Maroto.
Devers els mesos de setembre i octubre de 1964 ja parlàvem entre nosaltres de la imminència de les obres i del que podia aparèixer a l’hort del monestir de Santa Catalina de
Sena. Però no seria fins als darrers dies de 1964 quan passant casualment per allà vaig
entrar al solar. Evidentment l’excavació de l’obra ja estava començada i probablement
es perderen pous o altres elements. Els enderrocs possiblement anaren a reblir l’autopista que aleshores es construïa per la part de la mar i l’estiu de 1966 jo mateix vaig
veure fragments de ceràmica islàmica en els rebles de les voravies de la aleshores nova
urbanització de Son Dameto.
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Una de les fotografies publicades per Aina Pascual i Jaume Llabrés9 il·lustra molt be
el tall de l’excavació de l’obra per la part del carrer dels Caputxins i un altre tall perpendicular al mateix carrer, correspondria a la divisòria dels solars 4 i 5.10 La fondària
de l’excavació de l’obra en relació al nivell del carrer seria de 3,50 metres aproximadament, fent el càlcul a partir de les planxes de preparació per a l’encofrat d’un pilar. A
la mateixa ubicació però per la banda del solar número 3 i el carrer Passatge Particular
Santa Catalina de Sena, i per la part del carrer de Caputxins hi havia el pou número 1,
el qual va ser seccionat per l’obra en sentit vertical i així ho vaig veure.11 Part d’aquest
pou estava pràcticament davall el carrer de Caputxins. En el límit perpendicular de
l’excavació en relació al carrer de Caputxins i devora el carrer Passatge particular Santa
Catalina de Sena i a una distància de 6 o 7 metres del pou 1 hi havia el pou 2.
Era fàcil distingir els pous femers musulmans dels pous negres també musulmans,
atès que els primers presentaven una coloració obscura o terrosa, mentre que els sediments dels pous negres tenien una coloració gris-cendrosa, de terra fina, pràcticament
sense restes ceràmiques.12 Els pous cristians tenien la doble funció, femers i pous negres alhora.
El coll del pou 1 estava ple de ceràmiques modernes i s’hi distingien peces pràcticament senceres que vaig recollir, en concret gerretes i escudelles amb aplicacions a l’estil
de les de Felanitx. Aquesta va ser la ceràmica que vaig dur a Joan Camps per fer-li avinent que apareixia gran quantitat de ceràmica i que urgia anar-hi.
De tornada a Barcelona a principis de gener de l’any 1965 vaig perdre contacte amb la
gestió de l’excavació. Però en Guillem Rosselló pel meu sant m’envià una tarja a la qual
em deia que examinada a la luz de una potente lupa el “forat” de Santa Catalina de Sena ha
resultado estar lleno de test, cossis i ribells i res pus. Vaig pensar que hi havia més optimisme
que el que solia ser habitual, el que em va confirmar en Jeroni Arbós quan ens veiérem
a Barcelona i em digué que li havia cridat l’atenció l’abundància de material que es
trobava i la presència d’una espècie de menjadors de gallines, les marmitas que després
classificaria Rosselló Bordoy.13
El febrer de 1965 vaig tornar de cap a Palma i ja vaig trobar en Joan Camps que feia
feina a Santa Catalina de Sena en els pous 1 i 2 i jo m’hi vaig incorporar. Aleshores els
vespres ja escuràvem material al lloc que denominàvem “museu”. Va ser devers aques98
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tes dates que visità els treballs que es feien en el museu un dels arquitectes de l’obra, el
senyor Rafel Pomar i Pomar, el qual va procurar ajudar amb tot el possible.
Durant l’excavació del pou 1 es varen veure nombrosos fragments de teules (Foto 1)
que es recolliren, cap de les quals es veia pintada o emblanquinada. Eren més grosses
i més carenades que les actuals. També hi havia restes òssies d’animals domèstics que
no es varen recollir. Cridava l’atenció la presència de capes de sedimentació ben clares i
delimitades de terres de diferents colors que, com diu Rosselló,14 pareixia que s’havien
format per mor de les filtracions d’aigües. Jo pens que aquestes filtracions eren entrades quasi torrencials de gran quantitat d’aigua amb sediments, potser dels xaragalls
dels horts i camins veïnats, com si el pou hagués servit pel drenatge d’aigües pluvials
molt fortes.

Foto 1
La presència de dos possibles safarejos en el plànol de Ballester,15 un al final de la tanca
que estava a continuació de les cuines del monestir i veïnat del carrer dels Caputxins i
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l’altre a la partió amb l’hort de n’Albà també veïnat del carrer dels Caputxins s’ha de
considerar, a la fotografia aèria de 1937 es veuen unes masses de vegetació que podrien
amagar aquests safarejos, però nosaltres no vérem res. Els safarejos es reflecteixen
també en ell text de l’Arxiduc quan diu En el huerto hay un estanque con peces de colores y
un parral sostenido por veiente pilares cuadrados que desde el estanque atraviesa todo el huerto.
A la izquierda hay una alta palmera muy fructífera.16 Concorda també amb la fotografia
de 1937 on es veuen dues alineacions arbòries, la més versemblant de les quals seria la
que dur al que suposam primer safareig.
Aquí cal fer l’observació que a Santa Catalina de Sena no es trobaren, que jo recordi, ni
pous d’aigua neta islàmics ni traces de sínies, excepte la coneguda de l’hort. Tampoc
restes de cadufos o canalitzacions d’aigua potable o al manco neta d’aquesta època.
L’existència prop de la sèquia de la Font de la Vila podria explicar l’abastiment d’aigua
potable dels habitadors de la rodalia. L’absència de trobada de restes de cadufos ha
de ser valorada, sobretot si sabem de la troballa dintre de la ciutat de vasos d’aquest
tipus sinó musulmans, al menys medievals, concretament en el solar del número 2 del
carrer de Puigdorfila de Palma, devers els anys 1992-1993. Amb una ullada de l’excavació d’aquest lloc es veia una potent capa de terra d’aluvió i la possibilitat d’un nivell
freàtic relativament proper donaria una ubicació ideal per un hort. Barceló i Rosselló
Bordoy17 citen l’establiment “de una plaseta devant lo portal de la carnaseria devall a
les spatles del ort del alberch dels parayres”, a la parròquia de Sant Nicolau, tal vegada
no massa lluny de l’actual carrer de Paraires.
El número 2 era pou negre musulmà amb un sediment de color gris-cendrós, fi. Apart
dels materials estudiats,18 sols cal recordar que a la part superior del coll hi havia una llosa de marès de devers 15 cm de gruix, amb un forat circular de devers 30 cm de diàmetre,
a la manera dels lloc comuns. Aquest detall podria indicar que el terra de les edificacions
musulmanes estava per sota del sòl actual. De les observacions del tall de l’excavació
de l’obra no es veien restes de fonaments ni de murs arrasats,19 ni grans blocs de pedra
dispersos; això fa pensar que les cases musulmanes d’aquell indret podien haver estat
construïdes en tàpia, coberta de teula i sense fonaments sòlids. Arrasades aquestes cases
la tàpia es podria haver confós amb la terra vegetal que amb una potència de 0,90 a 1,40
m s’estenia pel solar de l’hort. La presència de vèrtebres de rajada en el pou 2 en principi
ens va desconcertar, fins que es va poder identificar correctament.20
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La descripció dels pous 1, 2 i 3 de Rosselló Bordoy és correcte. Tan sols la ubicació del
pou 3 en el plànol21 em fa dubtar, atès que record haver treballat en un pou-escombrera
musulmà que no era l’1, ja que el forat d’accés a la cavitat era molt reduït, tal i com
apareix en el croquis del pou 3,22 el qual estaria situat en el límit de l’excavació de
l’obra pel carrer de Caputxins i parcialment per sota del carrer.
Sobre el pou 4 poc cal afegir, tan sols la presència en el reblert superficial de ceràmica
popular mallorquina de les dites antigament, segons expressió de Joan Camps, “escudelles mores”, que eren escudelles d’orelles envernissades vermelloses, amb decoració
senzilla en groc o ocre a les orelles i en el fons.
El número 6 era un pou negre musulmà de dimensions reduïdes, incomplet, pràcticament estèril i del que no es distingia el coll.
A l’estiu de 1965 vaig treballar allà alguns horabaixes amb en Guillem Oliver. Ens limitàrem a recuperar la ceràmica procedent d’algun coll de pou, però també poguérem
observar la marxa de l’obra i de l’excavació, momentàniament aturada, i va ser en el
solar 523 on l’excavadora en una profunditat d’1 o 2 metres màxim va seccionar un
túnel de 90 x 90 cm aproximadament, excavat a la tàpia, en direcció perpendicular al
carrer dels Caputxins. Aquest túnel o conducció no estava ni havia esta mai referit, ni
semblava haver dut aigua de manera contínua, ni neta ni residual. A l’interior hi trobarem algun resta de ceràmica envernissada obscura, popular mallorquina, en concret
olles dels segles XVIII i XIX. Podia haver estat una conducció d’aigua ocasional cap al
pou de la sínia propera.
Com diu Rosselló,24 el 1966 las facilidades obtenidas el año anterior habían desaparecido...”.
Tal vegada aquesta circumstància seria la que va motivar la meva visita a l’obra un
dematí del mes d’abril de 1966 ja que les visites de l’equip del Museu de Mallorca eren
l’horabaixa i per aquesta circumstància vaig poder passar desapercebut. En aquell moment vaig poder veure i fotografiar l’inici de la destrucció del claustre (Fot. 2) i també
vaig poder fotografiar una petita premsa de vi (Fot. 3) que estava en una fornícula a la
paret de l’hort després de les cuines i per la part amitgera amb l’edifici modern, amb
façana al carrer dels Caputxins i a la plaça d’Espanya; potser insinuaria l’existència
d’una petita vinya per a les necessitats del convent.
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Foto 2
També vaig advertir l’inici de demolició d’un aljub de considerables dimensions amb
la volta pràcticament a ras de terra que estaria fora del pati del claustre del convent.
Era un aljub de volta, l’eix longitudinal del qual coincidiria amb la diagonal de l’angle
que formaven les galeries del claustre construït. La corba de nivell del plànol de Pere
d’A. Peña25 podria senyalar la presència d’aquest aljub per la part de l’hort del convent.
Prenent com a referència l’aljub del Baluard, el de Santa Catalina de Sena podria ser
una quarta part.
L’existència d’aljubs d’ús municipal per a emmagatzemar aigua està admesa pe Barceló i Rosselló Bordoy26 i aquí la presència és lògica, sobretot si consideram l’existència
de la sèquia de la Font de la Vila aprop.
Una fotografia27 mostra les arcades de la escala principal del convent a punt de ser esbucades; és a l’angle dret de la fotografia on s’observa el coll del pou 5 que segons Rosselló28 seria el situat en el centre del claustre, segons la interpretació del llibre d’obra
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Foto 3
del convent. Tal com diu Rosselló29 aquest pou va ser construït i poc després reblert
en un molt curt espai de temps. El mateix Rosselló30 admet l’existència d’un altre pou
o cisterna en ús. Aquest seria tal vegada l’aljub que varem veure destruir, que no estava
en el centre del pati del claustre ja que aquest estava ple d’enderrocs de pes considerable que haurien esbucat la volta que jo encara vaig veure intacte.
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A uns 30 m davant el pou 5 i quasi perpendicular al carrer de Sant Miquel va aparèixer
un mur amb cara vista, amb dues obertures a manera de claveguera (Fot. 4), aquest
mur podria correspondre al contrafort d’un camí que separava l’hort del convent del
de ca n’Albà. En el plànol de P. d’A. Peña31 i en el de Ballester32 hi figura com a una paret
o tanca que separava els dos horts, però a la fotografia aèria del 1937 es veu com un
camí que perpendicular al carrer dels Caputxins a l’altura de la galeria del claustre es
torçaria i quedaria perpendicular al carrer de Sant Miquel, quedant entre la porteria
del convent i la casa del capellà i hostatgeria un espai tancat o carrer sense ús, com es
veu al croquis de la publicació de Pascual i Llabrés.33

Foto 4
La fotografia del Museu de Mallorca (Fot. 5) il·lustra d’una manera molt interessant
aquesta part de la demolició del convent. Així en primer terme es veu el coll del pou 5 i
a l’esquerra i al fons de l’edifici en demolició, les restes de nínxols de la cripta del convent. L’escura d’aquesta cripta va ser una vertadera grolleria: no es traslladaren totes
les restes humanes ja que vaig veure entre les escombraries pel terra de la cripta restes
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Foto 5
d’ossos i de sandàlies de les monges allà enterrades, les quals una vegada exhumades
no es traslladaren a un lloc digne sinó que romangueren entre els enderrocs.
Del pou 7 molt correctament descrit per Rosselló,34 just afegirem la presència de restes
de referits de guix amb restes de pintura a l’almangra, tot en mal estat per causa de
l’humitat del pou, a més de fragments o estelles d’un material negre perfectament
conservat o carbonitzat, tal vegada de fusta de banús o atzabeja.
A la dreta de la cripta i darrera el pou 5 de la fotografia del Museu de Mallorca existia el
pou 8, una altra joia de l’excavació, tancat pel paviment del claustre,35 o tal vegada per
l’escala que davallava a la cripta. A conseqüència de l’assentament del jaciment quedà
un espai buit perfectament visible en el qual aparegueren als nostres ulls vasos pràcticament complets coberts per una espessa capa de fina pols. Després de recuperats i
reconstruïts el materials recordam els plats mallorquins de verd i manganès a més de
la ceràmica italiana de Savona, però molt important va ser la ceràmica jaspiada. No
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endevinàvem el seu origen, fins i tot davant peces ben reconstruïdes, d’on seria aquella
ceràmica jaspiada? La resposta vendria més tard: era de Pisa.36
Finalment just cal citar un onzè pou no assenyalat per Rosselló, però probablement
citat.37 Es tractava d’un pou femer situat molt prop de l’actual número 3 del carrer
dels Caputxins, tal vegada un pou negre relativament modern, atesa la ceràmica de
Mataró i de plats morenos mallorquins. Va ser pràcticament estèril i no es va acabar
de excavar.
Després de tot només em resta suggerir que als materials que queden en el Museu de
Mallorca es completi el procés de neteja, restauració i catalogació i també que es recullin mostres de terra que encara es conservin a les ceràmiques no rentades, per tal de
procedir a anàlisi de pol·len a fi de conèixer més i millor el que va donar de si l’excavació del Museu de Mallorca en el convent de Santa Catalina de Sena. Queda per reflexionar les conseqüències de la demolició del convent: no hagués estat millor conservar
aquell edifici tan ric per a ús civil? quin profit n’ha tret la ciutat de Palma d’aquella
destrucció? Que s’ha fet dels trespols i revestiments de rajoles, dels arrambadors, del
mobiliari o de les portes de llenyam vermell? Tot això és patrimoni menor, si així es
vol dir, però que s’hauria de ver recuperat millor: els fabricants de rajoles, els fusters i
ferrers, avantpassats dels nostres artesans, mereixien un millor tracte.
Finalment just citaré la darrera vivència: un vespre vaig arribar al Museu de Mallorca
i tot d’una em varen dir: “posa’t a escurar aquells tests perquè hi ha un plat amb un
conillot. Un conillot?, vaig respondre, o un animal amb unes orellotes molt grosses,
em digueren”. Vaig escurar fins molt tard. Era el “Plat de la llebre”.
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166 «Apuntes folklóricos en la Vita Christi de Francesc Eiximenis». RDTP (1979-1980),
núm. 35, p. 87-99.
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191 Religiosidad popular. Miscelánea de estudios: Folklore de Mallorca, Folklore de Europa I.
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de navegar (Mallorca, segle XVII)». BSAL (1984), núm. 40, p. 341-350. Traducció
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213 «Inventarios de templos y particularidades del culto en la ciudad gótica de Mallorca». Estudios Lulianos (1986), núm. 26, p. 252-268.
214 «La Mare de Déu morta a Mallorca entre el folklore i la litúrgia». A: Món i Misteri
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1989
240 «Elenco primerizo de los artistas mallorquines del siglo XVIII». BSAL (1989),
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p. 53-74 («L’Illa de la Calma», 24).
«La pintura gòtica» A: PASCUAL, Aina (coord.). La Seu de Mallorca. Palma: J. J. de
Olañeta ed., 1995 [edicions en castellà i en català], p. 41-51 («L’Illa de la Calma», 24).
«La població medieval del subsol de la Catedral» A: PASCUAL, Aina (coord.). La
Seu de Mallorca. Palma: J. J. de Olañeta ed., 1995 [edicions en castellà i en català],
p. 75-89 («L’Illa de la Calma», 24).
«El teatre medieval a la Catedral» A: PASCUAL, Aina (coord.). La Seu de Mallorca.
Palma: J. J. de Olañeta ed., 1995 [edicions en castellà i en català], p. 91-97 («L’Illa
de la Calma», 24).
«Nostra Dona de la Seu i el desdoblament secular en les diverses devocions
marianes». A: PASCUAL, Aina (coord.). La Seu de Mallorca. Palma: J. J. de Olañeta
ed., 1995 [edicions en castellà i en català], p. 123-129 («L’Illa de la Calma», 24).
No serets tots temps batle. Instantáneas de la vida cotidiana del Llucmajor medieval. Palma: Museu de Mallorca, 1995 («Trabajos del Museo de Mallorca», 53).
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284 «Pròleg». A: FERRER GINARD, Andreu. Costumbres de nuestra tierra. Folklore balear. Palma: Impremta Politècnica, 1995, p. 9-11.
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291
292
293
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299

1996
«Alcanyís I, Miquel d’». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears.
Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. 1, p. 20-23.
«Alcanyís II, Miquel d’». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears.
Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. I, p. 24.
«Barxa, Huguet». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. I, p. 163-164.
«Borrassà, Lluc». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. I, p. 284-285.
----------, PALOU, Joana M. «Campredon, Arnau». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials,
1996, vol. I, p. 365-368.
«Comes, Francesc». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. II, p. 60-64.
«Daurer, Joan». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. II, p. 92-94.
«Desí, Joan». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. II, p. 105-106.
«Destorrens, Ramon». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears.
Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. II, p. 107-109.
----------; PALOU, Joana M. «Gallard, Mateu». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i
l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996,
vol. II, p. 222-224.
----------; PALOU, Joana M. «Guines, Pierre». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i
l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996,
vol. II, p. 294-295.
----------; PALOU, Joana M. «Guitard, Rafel». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i
l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996,
vol., p. 296-298. A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears, vol.
II. Ed. Promo mallorca
«Loert, Joan». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 24-28.
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298 ----------; PALOU, Joana M.; PARDO, José M. «López, els». A: Gran Enciclopèdia de
la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 32-43.
299 «Marçol, els». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 77-78.
300 «Massana, Joan». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 102-103.
301 «Mayol, Martí». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 118-119.
302 «Mestre de Castellitx». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears.
Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 177-178.
303 «Mestre de la conquesta de Mallorca». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a
les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 179-182.
304 «Mestre de la Passió». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears.
Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 183-186.
305 «Mestre de Monti-Sion». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 193-195.
306 «Mestre de Sant Mateu». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 196-198.
307 «Mestre de Santa Clara». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 199.
308 «Mestre de Santa Eulàlia». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 200-202.
309 «Mestre de Santa Margarida». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les
Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 203-204.
310 «Mestre del bisbe Galiana». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 205-208.
311 «Mestres de l’Almudaina». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 209-210.
312 «Niçard, Pere». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. III, p. 344-352.
313 «Rosató, Joan». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. IV, p. 158-160.
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314 ----------, CARBONELL, Marià; PALOU, Joana M. «Salas, Joan de». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. IV, p. 209-213.
315 «Sedano, Alonso de». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears.
Palma: Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. IV, p. 261-262.
316 «Terrencs, Pere». A: Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma:
Promomallorca i Àmbit serveis editorials, 1996, vol. IV, p. 304-306.
317 «Baleares». A: FERNÁNDEZ MONTES, Matilde (coord.). Etnología de las Comunidades Autónomas. Madrid: Ediciones Doce Calles, 1996, p. 129-149.
318 «El Betlem monumental de les Caputxines». A: Els Betlems de les Caputxines. Palma: Caixa de Balears Sa Nostra, 1996, p. 19-30. [Catàleg de l’exposició].
319 «Botiguers i quincallaires a la pagesia de la Mallorca medieval». BSAL (1996),
núm. 52, p. 179-208.
320 ----------; PALOU, Joana M. «Del Bon Jesús al Crist Pascual. Petita Galeria de retrats
familiars». A: Jesucrist a l’art inquer. Inca: 1996, p. 13-18. [Catàleg de l’exposició].
321 «Alonso de Sedano». A: TURNER, Jean (ed.). The Dictionary of Art. Nova York:
Grove Press, Inc., 1996, vol. 1, p. 684.
322 «Nisart, Pere». A: TURNER, Jean (ed.). The Dictionary of Art. Nova York: Grove
Press, Inc., 1996, vol. 23, p. 160.
1997
323 «La Mare de Déu dels Àngels de Llubí». A: Ermita de Llubí. Notes històriques (18961996). Palma: Parròquia de Sant Feliu,1997, p. 51-54.
324 «Pròleg». A: ROIG I ROIG, Bartomeu. Les posades de Lluc a Mallorca. Palma: Fundació Barceló, 1997, p. 5-6.
325 «Registro de los cartógrafos medievales activos en el Puerto de Mallorca». Anuario de Estudios Medievales (1997), núm. 27/2, p. 117-148.
326 San Cayetano de Thiene. Su «vida nueva». Madrid: 1997. [Suplement al número
2100 de la revista Vida Nueva].
327 ----------; PALOU SAMPOL, Joana M. «Marededéu del Cocó. Marededéu de Sant
Salvador. Marededéu de la Cel·la». A: Catalunya romànica, XXVI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997, pàg. 384-385.
328 «Peregrinaciones y santuarios». A: Etnología y tradiciones de las Illes Balears. Mallorca: El Día del Mundo, 1997, p. 82-96.
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1998
329 «Un incidente urbanístico entre Iglesia y Sinagoga en la ciudad de Mallorca
(1298)». A: XVI Jornades d’estudis històrics locals: El Regne de Mallorca a l’època de la
dinastia privativa. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1998, p. 425-436.
330 ----------; PALOU, Joana M. «Les imatges escultòriques de la Mare de Déu en
Majestat a l’època del Regne Privatiu a Mallorca. Precedents, paral·lels i la seva
transcendència». A: XVI Jornades d’estudis històrics locals: El Regne de Mallorca a
l’època de la dinastia privativa. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1998, p. 411-423.
331 «Labores menores de Juan de Salas, escultor y pintor en Mallorca». Boletín del
Museo e Instituto Camón Aznar (1998), núm. 73, p. 141-147.
332 «Mallorca cap de creus». A: Mallorca gòtica. Palma: MNAC-Govern Balear, 1998, p.
13-20 [Catàleg de l’exposició].
333 ----------; RUIZ i QUESADA, Francesc. «Mestre de Santa Clara. Santa Clara d’Assís». A: Mallorca gòtica. Palma: MNAC-Govern Balear, 1998, p. 122-125 [Catàleg de
l’exposició].
334 «Francesc Comes. Nostra Dona dels Àngels». A: Mallorca gòtica. Palma: MNACGovern Balear, 1998, p. 155-156 [Catàleg de l’exposició].
335 «Gabriel Vallseca. Carta geogràfica de la Mediterrània i Europa fins al Bàltic».
A: Mallorca gòtica. Palma: MNAC-Govern Balear, 1998, p. 198-199 [Catàleg de
l’exposició].
336 «Anònim. Tríptic del Baró de Dolors». A: Mallorca gòtica. Palma: MNAC-Govern
Balear, 1998, p. 200-202 [Catàleg de l’exposició].
337 «Rafel Mòger. Nostra Dona de la bona mort». A: Mallorca gòtica. Palma: MNACGovern Balear, 1998, p 215-216 [Catàleg de l’exposició].
338 «Joan Desí. Taula de l’Almoina». A: Mallorca gòtica. Palma: MNAC-Govern Balear,
1998, p 217-218 [Catàleg de l’exposició].
339 «Anònim. Jesucrist és introduït en el sepulcre». A: Mallorca gòtica. Palma: MNACGovern Balear, 1998, p. 234 [Catàleg de l’exposició].
340 «Anònim. Jesucrist ressucitant del sepulcre». A: Mallorca gòtica. Palma: MNACGovern Balear, 1998, p. 235 [Catàleg de l’exposició].
341 «Anònim. Marededéu morta». A: Mallorca gòtica. Palma: MNAC-Govern Balear,
1998, p. 266-268 [Catàleg de l’exposició].
342 «Anònim. Bacina». A: Mallorca gòtica. Palma: MNAC-Govern Balear, 1998, p. 322
[Catàleg de l’exposició].
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343 «Anònim. Bacines». A: Mallorca gòtica. Palma: MNAC-Govern Balear, 1998, p. 323
[Catàleg de l’exposició].
344 «Anònim. Cadira». A: Mallorca gòtica. Palma: MNAC-Govern Balear, 1998, p. 324327 [Catàleg de l’exposició].
345 «El papel de las fiestas religiosas en la historia de la ciudad». A: Ajuntament de
Palma. Historia, arquitectura y ciudad. Palma: 1998, p. 43-56.
346 «Pollença sense fites és Europa». A: El Puig de Pollença. Espiritualitat, Història, Art.
Pollença: El Gall, editor.1998, p. 7-16 («Temes pollencins, 2»).
347 «Dues puntualitzacions iconogràfiques sobre paraliturgies medievals mallorquines» A: Miscel·lània en homenatge Joan Ainaud de Lasarte. Barcelona: MNAC-IECPAM, 1998, p. 475-481.
348 ----------; BARCELÓ, Maria. «Quaranta dades d’art medieval mallorquí». A: BSAL
(1998) vol. 54, p. 85-104.
349 Els acudits de mossèn Alegre i els coverbos de mossèn Alegret. Palma: J. J. de Olañeta,
ed., 1998; 94 p.
350 «La devoció al Cor de Jesús en la consciència d’un europeu setantí. A: Històries del
Cor. Girona: Fundació Caixa de Girona, 1998, p. 152-163 [Catàleg de l’exposició].
1999
351 «Variaciones sobre la cultura del ghetto mallorquín». A: SOTO, R.; LÓPEZ, J. F.;
MOUND, G.; COLOM, M.; VIDAL, J.J.; MUNTANER, Ll. Sobre jueus i conversos de
les Balears. Palma: Lleonard Mundaner ed., 1999, p. 75-80.
352 «El segle XIII a la Mallorca dels cloquers». A: Commemoració del 750è aniversari de
la bul·la del papa Innocenci IV. 1248-1998. Palma: Consell de Mallorca-Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears, 1999, s. p.
353 «Dos alquerias medievales de la sierra de Mallorca». BSAL (1999), núm. 55, p.
413-428.
354 «Pintors, picapedrers i cartografs a la Mallorca medieval». A: YARZA, Joaquín;
FITÉ, Francesc (ed.). L’artista-artesà medieval a la Corona d’Aragó . Lleida: Universitat de Lleida, 1999, p. 169-181.
355 Miscelánea documental de pintura y picapedrería mallorquina. Palma: Museu de Mallorca,1999. («Trabajos del Museo de Mallorca», 55); 99 p.
356 «Pròleg». A: FONT OBRADOR, Bartomeu. Història de Llucmajor. Vol. 7/1. Palma:
Ajuntament de Llucmajor, 1999, p. 1-5.

133

E l s a m i c s a l Pa r e L l o m p a r t . M i s c e l · l à n i a I I

357 «Sants i santets en la nostra devoció tradicional». A: La petita imatgeria devota
de les Caputxines. Palma: Caixa de Balears Sa Nostra, 1999, p. 19-29 [Catàleg de
l’exposició].
358 La pintura gótica en Mallorca. Palma: J. J. de Olañeta ed., 1999 [Pròleg de Miquel
Batllori] («Medievalia», 4); 125 p.
359 «El testamento del cartógrafo Cresques Abraham y otros documentos familiares». Estudis Baleàrics (1999-2000), núm. 64/65, p. 99-115. Traducció a l’anglès: [En
línia; consultat el 6 de juny de 2011] http://www.cresquesproject.net/translations
360 Pregó de la festa de sant Joan Baptista, 1999. Mallorca: Ajuntament de Deià, 1999; 11 p.

361

362

363

364

365

366

367

2000
«La capilla de Santa Maria del Sepulcro de la Ciudad de Mallorca». A: La Orden
del Santo Sepulcro. III Jornadas de Estudio. Saragossa: Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, 2000, p. 311-318.
----------; PALOU, Joana M. «De portal a portal: innovació i tradició a l’escultura
mallorquina del segle XV». A: XVIII Jornades d’estudis històrics locals: Al tombant de
l’Edat Mitjana. Tradició medieval i cultura humanista. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 2000, p. 407-425.
«La identitat de Jaume Ferrer, el navegant (1346)». Memòries de la Reial Acadèmia
Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics (2000), núm. 10, 2000, p. 7-20.
Traducció a l’anglès: [En línia; consultat el 6 de juny de 2011] http://www.cresquesproject.net/translations
«Festes i devocions santjoanistes». A: L’Orde de Malta. Mallorca i la Mediterrània.
Palma: Sobirà Orde de Malta-Delegació de Balears, 2000, p. 93-106 [Catàleg de
l’exposició].
«Imágenes de una cultura caballeresca. A propósito de un ciclo de pinturas de
fiestas nobiliarias en Palma de Mallorca». A: El linaje del Emperador. Cáceres: Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V,
2000, p. 159-169 [Catàleg de l’exposició].
«El legado artístico del abad Pere Rausich en el monasterio de Santa Maria de
la Real». A: Memoria de la Real Academia de Bellas Artes de San Sebastián. Curso 19981999. Palma: 2000, p. 6-11.
«Les petjades del toro sacral a l’Edat Mitjana peninsular». A: El toro i la Mediterrània. Palma: Caixa de Balears Sa Nostra, 2000, p. 31-39 [Catàleg de l’exposició].
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368 «La plegaria tradicional en la mesa familiar mallorquina». Estudis Baleàrics
(2000-2001), núm. 68/69, p. 73-80.
369 «Prólogo». A: Oro, incienso y mirra. Los belenes en España. Madrid: Telefónica-Fundación Ruizperez, 2000, p. 17-21 [Catàleg de l’exposició].
370 «El rotlo o rolde de campanillas en Mallorca». RDTP (2000), núm. 55, p. 259-263.

371
372
373

374
375
376

377

378

2001
«El Crist de la paciència del monestir de Sant Bartomeu d’Inca». A: Els Sants a
l’art d’Inca. Inca: 2001, p. 81-82 [Catàleg de l’exposició].
«Una nueva tabla mallorquina de Rafel Mòger». AEArt (2001), núm. 294, 183-186.
----------; PALOU, Joana M. «El cavall en l’art de les Illes Balears» A: AMENGUAL,
C; PAYERAS, Ll «Llibre de cavalleria de les Illes Balears». Palma: Edicions de Turisme cultural, 2001, p. 313-328.
La dansa dels cavallets de Llucmajor. Pregó de fires 2000. Llucmajor: Ajuntament de
Llucmajor, 2001; 31 p.
«Una excursión etnográfica a Pollensa (verano de 1852)». Estudis Baleàrics (20012002), núm. 70/71, p. 117-121.
«Fonts menors i mínimes del teatre medieval mallorquí». A: ROSICH, Albert
(coord.). El teatre català dels orígens al segle XVIII. Actes del II Col·loqui sobre Problemes i
mètodes de Literatura Catalana antiga. Kassel: Ed. Reichenberger, 2001, p. 141-150.
«Iconografia del retaule de la Puríssima». A: LLOMPART, Gabriel [et al.]. El retaule de la Puríssima de Sant Bartomeu d’Inca. Palma: Consell de Mallorca, 2001, p.
17-20 («Quaderns de Patrimoni Cultural», 2).
«País, paisatge i paisanatge a la taula de Sant Jordi». A: El cavaller i la princesa. El
Sant Jordi de Pere Niçard. Palma: Consell de Mallorca-Caixa de Balears Sa Nostra,
2001, p. 58-89 [Catàleg de l’exposició].

2002
379 «La Festa de l’Estendard entre la liturgia y el espectáculo (Mallorca siglo XIIIXXI)». A: SIRERA, J. L. (coord.). La festa a Elx. Actes del VII seminari de Teatre i
Música Medievals. Elx: Ajuntament d’Elx, 2002, p. 205-214.
380 «Uns patrimonis tèxtils mirats amb un comptafils». A: PASCUAL, Aina; LLABRÉS, Jaume (coord.). Un llegat humà per a ús diví. Ornaments litúrgics del monestir de la Puríssima Concepció. Palma: Ajuntament de Palma, 2002, p. 14-15 [Catàleg de l’exposició].
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381 «Una pintura mallorquina de fiesta gremial (1759)». A: Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy. Vol. II. Palma: Direcció General de Cultura, 2002, p. 507-515.
382 «Pròleg». A: NICOLAU BAUÇÀ, Josep. L’Església parroquial de Santa Creu de Palma. Guia històrico-descriptiva. Palma: Cort, 2002, p. 5-6.
383 «Contestación al discurso», A: PARDO FALCÓN , J. M., Leyenda y realidad: La
magia del pintor. Palma: Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià, 2002.
2003
384 «Los cristianos de Mallorca y la evangelización de Canarias hacia 1350». Estudis
Baleàrics (2003-2004), núm. 76-77, p. 161-171.
385 «Mallorca-Flandes: Línia directa i costa amunt» i «Alonso de Sedano. Martiri de
Sant Sebastià. 1486. Catedral de Mallorca». A: RUIZ QUESADA, Francesc; GALILEA ANTON, Ana (coord.). La pintura gòtica hispano flamenca. Bartolomé Bermejo i
la seva època. Barcelona: MNAC, 2003, p. 69-75; 362-365 [Catàleg de l’exposició].

386
387

388
389
390
391

2004
Un betlem de retall del segle XVIII. Palma: Museu de Mallorca, 2004; 95 p.
«La dona Granada, una empresaria de baños del siglo XIV». Memòries de la
Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics (2004), núm.
14, p. 59-75.
----------; CERDÀ, Mateu. «Portadores de cartas y salteadores de caminos». Estudis
Baleàrics (2004), núm. 78/79, p. 169-200.
«Pròleg». A: XAMENA, P.; ROSSELLÓ VAQUER, R. Consueta del convent de Sant
Agustí de Felanitx. Segle XVIII. Felanitx: 2004, p. 3-6.
«Asteriscos sobre la infancia de Gaetanello Thiene». Revista Providencia, Boletín de
la Familia Teatina. (2004), p. 42-43.
«El enigma del Jueves Santo. Ses Cases santes, un homenaje a la Eucaristía».
Brisas (2004), núm. 885, p. 4-6.

2005
392 «Devoció i iconografia al Monestir de Pedralbes», A: CASTELLANO, Anna; NICOLAU, Antoni [et alii]. Els tresors del Monestir. Barcelona: Museu d’Història de
la Ciutat, 2005, p. 43-47.
393 «Brújulas y cartas náuticas de naves y navegantes. Puerto de Mallorca: siglos XIVXVI». Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols (2005), núm. 23, p. 7-73.
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Abreviatures
AEArt
BSAL
RDTP
AST
BOCOCIN
CSIC
MNAC
IEC
PAM

Archivo Español de Arte
Bolletí de la Societat Arqueològica Llul·liana
Revista de Dialectología y tradiciones populares
Analecta Sacra Tarraconensia
Boletín Oficial de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Institu d’Estudis Catalans
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

* Atès que a la bibliografia publicada en el primer volum de «Els Amics al pare Llompart» (2009) s’hi han observat algunes mancances i que des de llavors ençà el pare
Llompart ha incrementat el seus treballs, s’ha vist convenient de publicar la bibliografia actualitzada.
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