Govern de les Illes Balears
Conselleria d’Educació i Cultura

Publicació
Textos

Consellera

Bàrbara Galmés Chicón
Director general de Cultura

Pere Joan Martorell Castelló
Cap de departament de Cultura

Catalina Ferrando Ballester

Rosa Maria Aguiló Fiol
Margalida Bernat Roca [mbr]
Jaume Coll Conesa [jcc]
Maria del Mar Gaita Socias [mmgs]
Helena Inglada [hi]
P. Gabriel Llompart, CR [gl]
Joana Maria Palou [jmp]
Roser Ramos
Ferran Tarongí [ft]

Coordinadora d’arxius, biblioteques,
museus i euroregió

Disseny i maquetació

Maria Antonia Ferragut Carreño

Aníbal Guirado / Ramón Giner
Fotografia

Jaume Gual
Gabriel Ramon
Institut Municipal d’Innovació (Palma)
Arxiu fotogràfic de l’Arxiu del
Regne de Mallorca
Arxiu fotogràfic del Museu
Arqueològic d’Eivissa i Formentera
Arxiu fotogràfic del Museu de
Mallorca
Impressió

Bahia Indústria Gràfica
dl pm-122-2009
isbn 978-84-96816-69-5

Agraïments
Bisbat de Mallorca
Església parroquial de Nostra Dona
dels Àngels (Pollença)
Monestir de Santa Clara (Palma)
Museu Diocesà de Mallorca (Palma)
Museu Municipal de Pollença
Dr. Jaume Coll Conesa
Maria del Mar Gaita Socias
mossèn Miquel Garau
Helena Inglada
P. Dr. Gabriel Llompart, C.R.
Antoni Mas Forners
Dr. Antoni Mut
Dr. Joan Nadal Cañellas
Roser Pérez, mossèn Antoni Pujol,
Ferran Tarongí, Antoni Vallespir,
Hotel Son Vida.
Procedència de les peces
Museu de Mallorca
Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera
Arxiu del Regne de Mallorca
Catedral de Mallorca
Monestir de Santa Clara
Museu Diocesà de Mallorca
Museu Municipal de Pollença

Exposició
Empreses

Gotan, SL
Tratarte, SL
Xicarandana, SL
Serbrook, SA
I la contribució imprescindible
de tot el personal de

Museu de Mallorca
Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera
Arxiu del Regne de Mallorca
Catedral de Mallorca
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El vuitè centenari del naixement del rei En Jaume ha permès recordar als
ciutadans de les Illes Balears les dades biogràfiques i alguns dels fets més
destacats de la vida del monarca. I el que és més important, l’efemèride ha
servit per aprofundir en el coneixement d’un moment decisiu de la nostra
història com és el pas de la societat islàmica de Mayûrqa a la creació del
Regne de Mallorca.
La Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears ha vol·
gut homenatjar la figura de Jaume I i contribuir a l’extens programa d’actes
commemoratius que es va desenvolupar al llarg del 2008 i del 2009, amb
l’exposició del Museu de Mallorca “En temps del rei En Jaume”, una mostra
que ha reunit obres emblemàtiques i de valor excepcional amb l’objectiu
de revisar des del vessant artístic les transformacions socials i culturals que
varen tenir lloc a Mallorca arran de la Conquesta l’any 1229.
La societat islàmica, la Conquesta i l’inici de la nova societat i la conso·
lidació del Regne de Mallorca són els tres moments de la història que es
troben condensats i reflectits en les peces que han integrat aquesta mostra
i que ara es recullen en aquest catàleg: el Tresoret Almohade; El calvari, un
magnífic conjunt escultòric del segle XIII que no s’havia exhibit mai per
complet a l’Illa; la Mare de Déu de la Grada; la predel·la del Retaule de Sant Jordi
de Pere Niçard, que il·lustra la representació més antiga que es conserva de
l’entrada del rei En Jaume dins la Ciutat de Mallorca per la Porta Pintada;
el Retaule de Sant Bernat i el Llibre dels Reis són algunes de les obres més re·
presentatives.
La Conselleria d’Educació i Cultura vol agrair i destacar la important col·
laboració interinstitucional en la producció de la mostra, que ha reunit en un
mateix espai peces que abasten des del segle XII fins a mitjans del segle XIV, que
pertanyen al fons del Museu de Mallorca, del Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera, de l’Arxiu del Regne de Mallorca i de la Catedral de Mallorca, atesa
la significació de la Seu en el procés històric que ha centrat el muntatge.
El resultat d’aquest esforç ha permès vuit cents anys després del naixe·
ment de Jaume I que la ciutadania de les Illes gaudeixi d’algunes de les ma·
nifestacions intel·lectuals i artístiques més originals, belles i significatives
del nostre patrimoni.
Bàrbara Galmés Chicón
Consellera d’Educació i Cultura
En temps del Rei en Jaume…

Al llarg de 2008 i 2009 s’ha commemorat el VIIIè centenari del
naixement de Jaume I. Ha estat una bona ocasió per festejar la figura del rei
que incorporà Mallorca a la Corona d’Aragó i per sempre més a la cultura
europea. També ha pogut ser el millor pretext per a revisar textos, propostes,
tesis i estudis o per presentar-ne de nous, a l’entorn del rei, de l’època en
la qual va viure i de qualsevol circumstància que ajudi a comprendre una
part de la història que hi ha a les nostres arrels. El Museu de Mallorca com
a institució que conserva, estudia i difon una part molt important del
patrimoni de l’illa, per força havia de contribuir a l’efemèride i així hom
va pensar en l’exposició d’objectes dels fons propis i d’altres aliens però
conservats per institucions molt properes, per tal explicar l’època del rei En
Jaume a Mallorca i per extensió, a les altres Illes Balears.
Quan el rei En Jaume arribà a Mallorca l’any 1229 hi havia aquí una
societat amb un sistema social, polític i econòmic, amb una religió, una
cultura i uns referents ben determinats i del tot diferents dels que regien
la societat catalana. En pic que es va conquerir la ciutat i l’illa s’inicià un
procés de canvi i substitució que afectà absolutament tots els aspectes de
la vida: el sistema clànic i tribal esdevingué feudal, el cristianisme s’imposà
per sobre l’Islam i el català substituí l’àrab; la nova població esclavitzà o
aniquilà la vella; va canviar la configuració del territori i dels espais urbans
i rurals; formes occidentals s’imposaren per sobre les orientals en un procés
traumàtic, sagnant i molt ràpid per obra de Jaume I, amb la contribució
de senyors feudals i eclesiàstics i amb la benedicció del papat. Tot ensems
configura la base del Regne de les Mallorques: les Illes, el Rosselló, la
Cerdanya, Conflent..., un reialme que Jaume I creà pel fill menor, Jaume II,
que tan sols va ser privatiu durant tres quarts de segle escassos, al llarg dels
quals es construïren bona part de les més belles obres del nostre patrimoni,
les quals s’han fixat de tal manera en l’ànima del poble que ha portat alguns
historiadors a qualificar el gòtic com a l’art nacional de Mallorca.
Amb l’exposició “En temps del rei En Jaume” s’ha pretès significar la
diferència entre la societat andalusina i la catalana i el pas violent d’una a
l’altra; la configuració del nou regne i la consolidació de les institucions que
el suporten i estalonen sota l’ombra de Jaume I, amb esment de la percepció
que ens trameten els textos coetanis. Les obres que han configurat la mostra
no han estat triades debades: s’han seleccionat atenent l’interès documental
i la significació de cada una i també la vàlua material, tècnica o estètica

que tenen. Aquesta mostra també ha volgut explicar el sentit dels objectes
dels museus i en els museus, atès els discurs que configuren i més enllà
de l’acumulació de materials, de manera que les peces que documenten el
passat tenguin una raó de ser en el present.
L’exposició s’ha sistematitzat en tres àmbits i a més ha permès descobrir
peces inèdites o poc conegudes i en qualsevol cas donar-los una dimensió
més ampla. S’han exposat obres dels segles XII, XIII i XIV, a més d’algunes
anteriors i de la predel·la del retaule de Sant Jordi de Pere Niçard perquè tot
i ser del segle XV avançat, mostra la representació extraordinària de la lluita
per entrar a Madîna Mayûrqa i el triomf de l’Estendard de Jaume I.
La present publicació s’ordena amb el mateix criteri que l’exposició.
Tanmateix aquí tot i que es ressenyen gairebé totes les peces exposades, tan sols
algunes s’expliquen de manera específica: les inèdites, les que tenen especial
rellevància i aquelles sobre les quals es pot aportar quelcom de nou. Vagi aquí el
testimoni d’agraïment a les persones que han contribuït al contingut d’aquesta
publicació, en especial les externes a la nòmina del Museu de Mallorca, però
tanmateix col·laboradores habituals: pare Gabriel Llompart, Maria del Mar
Gaita, Helena Inglada, Jaume Coll, Ricard Urgell i Ferran Tarongí.
L’aportació a la mostra de la comunitat del monestir de Santa Clara, del
Museu Diocesà, del Bisbat de Mallorca; de la parròquia i del Museu Municipal
de Pollença, va molt més enllà del préstec de peces, perquè els importants
objectes representen les institucions que els posseeixen i conserven.
Les institucions col·laboradores han participat a “En temps del
rei En Jaume” amb l’aportació de valuoses i belles obres, amb consells i
contribució al debat que precedeix una realització com la que aquest volum
commemora: El temps del rei En Jaume no és pot explicar sense incloure la
Catedral de Mallorca com a fundació i com a realització; sense considerar
el paper de l’Església i els elements religiosos o devocionals com els que
de manera vertaderament miraculosa va recuperar el Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera; o sense la memòria que conserva documentada
l’Arxiu del Regne de Mallorca.
La mostra “En temps del rei En Jaume” s’ha complementat amb
activitats específiques per a escolars i amb altres com la música, adreçades a
col·lectius amples. Hom ha procurat donar la més ampla dimensió possible
al discurs expositiu, convidant el públic en general a una participació activa
i a una reflexió tanmateix festiva.

Una exposició i tot quant la complementa és sempre obra coral, com
ho és la tasca quotidiana de qualsevol museu. Per això cal fer esment
i reconèixer la feina de tots els treballadors i treballadores del Museu
de Mallorca qualsevol sigui l’encàrrec assignat, perquè més enllà de les
obligacions funcionarials, tantes vegades, com és ara en la producció,
realització i difusió d’aquesta mostra, palesen el compromís personal en
la cura del patrimoni públic. Cal agrair també l’aportació professional de
totes les empreses que han contribuït tant a la realització de la mostra com
del catàleg i de les activitats complementàries.
Les funcions dels museus: conservar per conèixer per donar a conèixer,
es manifesten en el discurs expositiu permanent i amb les activitats
complementàries que serveixen per difondre el patrimoni històric de la
manera més ampla i entenent possible. A partir d’aquests conceptes s’ha
preparat la present publicació que commemora l’exposició “En temps del
rei En Jaume”, temps remots i llunyans, temps que arrelen la soca de la
cultura contemporània de les Illes Balears, el vell país de les Mallorques.
Joana Maria Palou i Sampol
Directora del Museu de Mallorca
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Mallorca era
Mayûrqa
ƒ

Mallorca entrà a l’òrbita de l’Emirat de Córdova l’any 902 de la
mà de ‘Isâm al-Khâwlâni i rebé el nom de Mayûrqa. Des de llavors,
es va veure lligada a al-Andalus, sent la fitna i l’aparició dels regnes
de taifes el que més determinà el seu esdevenir, ja que li permeté un
primer període d’independència cap a 1059.
La situació canvià al ser ocupada Mayûrqa pels almoràvits cap a
1116, passant a formar part del seu imperi. L’aparició, emperò, d’un
nou imperi, l’almohade, cap a 1158 significà un nou canvi. Els almo·
ràvits varen ser expulsats del territoris peninsulars, però no de l’illa,
per més que els almohades la senyorejaren nominalment des de 1185.
A principis del segle xiii, l’illa seguia sent almoràvit i, amb alguns
territoris en el N d’Àfrica, conformava un petit imperi, que empraven
l’illa com a punt d’abastament de vitualles. A 1203, la situació canvià,
ja que fou conquistada pels almohades. Els almoràvits, els de Mayûr·
qa i els peninsulars que se’ls hi sumaren, refugiats en els territoris
nordafricans, i en pugna constant amb els almohades, hi resistiren
fins 1236 a les ordres del darrer representant dels Bânu Ganiya, la
família tradicionalment governant.
El naixement de Jaume I a 1208 coincidí amb el començament del
govern d’Abû Yahiâ. L’esplendor de l’Imperi Almohade acabà amb la
derrota de les Navas de Tolosa a 1212. Des d’aquest moment, Mayûr·
qa actuà com independent fins la conquesta de 1229.
Al llarg de tot aquest temps, la societat musulmana s’organitzà
en tribus formades per clans familiars que han deixat rastres en la
toponímia. Era una mescla de descendents de la població anterior,
berbers, alguns àrabs, subsaharians, … amb una forta presència d’es·
En temps del Rei en Jaume…
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claus, sovint cristians captius, així com grups de cristians lliures de·
dicats al comerç i algun renegats.
En el moment de la conquista cristiana, l’illa es distribuïa en dot·
ze districtes dotats de mercat i mesquites. El poblament es fonamen·
tava en alqueries i rafals, explotacions agrícoles i ramaderes susten·
tades per xarxes hidràuliques eficaces, algunes encara subsistents. Hi
havia un únic nucli urbà important: Madîna Mayûrqa, on s’hi loca·
litzaven el poder, la fiscalitat, les manufactures artesanes i el comerç.
L’altra activitat important era la del cors contra les naus cristianes.
Aquest fou el pretext oficialment argüit per conquistar l’illa i conver·
tir-la en un territori de la Corona d’Aragó.
En temps del Rei en Jaume…
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Almallutx
L’alqueria musulmana d’Almallutx és, pràcticament, l’únic nucli rural de
la societat andalusina excavat a Mallorca. La vall d’Almallutx, situada en
el terme municipal d’Escorca, es troba gairebé al centre de la Serra de Tra·
muntana, al peu del cim del Puig Major (1443 m), entre les serres de Son
Torrella i Cúber, i tancat al SE per la serra del Teix. Pel seu mig corria el
torrent del Gorg Blau i a la sortida, que desembocava al Torrent de Pareis,
es construí la presa del mateix nom iniciada per tal de subministrar aigua
a la ciutat de Palma. El coster del SE de la vall és de pendents suaus i forma
petites llomades, les quals des d’antic foren ocupades per la població pre·
històrica bastint un poblat talaiòtic i algunes habitacions amb columna
central, què foren identificades com temples (FERNÁNDEZ-MIRANDA,
ENSEÑAT i ENSEÑAT, 1971). L’excavació del poblat prehistòric donà a co·
nèixer l’existència d’unes restes properes de murs traçats a escaire, situats
dins un gran comellar que es troba al NE de les actuals cases que s’interpre·
taren inicialment com una vila romana. La prospecció identificà el lloc com
un nucli medieval i M. Fernández-Miranda va ser designat com director
de l’excavació, que fou realitzada per A. Mateu i A. Estades l’any 1970. Un
cop acabada aquesta, els treballs foren publicats amb la participació de J.
Zozaya a l’estudi de les ceràmiques i la coordinació de A. Moure (ZOZAYA,
FERNÁNDEZ-MIRANDA i MOURE, 1971: 199-229).
Les excavacions es realitzaren sobre un petit sector del poblat, en el que es
trobaren tres habitacions rectangulars alineades al NE (núm. 3, 2, 1), la més
meridional amb una partició interna, i part de dues més que tancaven pel sud,
delimitant una gran àrea (núm. 4), que és en realitat un pati. Els murs tenien
una gruixa d’un metre i les habitacions amidaven 8 x 3 m el sector conservat
de la núm. 1, 6,8 x 3 m la núm. 2, i 7,9 x 3 m la núm. 3. El costat conegut del
pati, o habitació 4, amidava 15,5 m de llarg i es desconeix l’amplitud, que per
modulació pogué ser també de 15, 5 m. Aquesta estructura residencial és sem·
blant a la que es troba en cases islàmiques rurals arreu del Sharq al-Andalus,
pertanyents al model de casa pluricel·lular, amb exemples valencians a El Sala·
do (Benicàssim), Monte Mollet (Villafamés) o Monte Marinet (Chodos), entre
d’altres (BAZZANA, 1990: 247-267). Assenyalen els investigadors que l’habita·
ció 1 estava parcialment arrasada per l’erosió de la pendent rocosa, mentre la
3 conservava la major part dels testimonis amb ceràmiques quasi completes.
En temps del Rei en Jaume…
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Troballes. L’habitació 1 va oferir ceràmiques molt fragmentàries: safes se·
miesfèriques de vora ganxuda i coberta vidriada blanca -estannífera-, al·
gunes pintades amb ratlles corbes, o altres de llavi recte i taques verdes,
una d’elles amb un cercle de palmetes impreses. També se’n trobaren amb
vidriat de plom, a més de tapadores d’olles, cassoles o forns, ribells, canta·
relles amb coberta verda, olles i flascons, llumeners i gerres. L’habitació 2 va
oferir també peces fragmentàries i entre elles ceràmica tardoromana com
terra sigillata tardana (TSAD-60), un plat de perfil complet amb llavi recte
exvassat i coberta estannífera blanca amb paral·lels formals a la Cova dels
Amagatalls, així com altres semiesfèriques (TRIAS, 1981: 59-74) semblants a
les de l’habitació 4 d’Almallutx, també decorades amb monocromia verda
sobre blanc. Ambdós tipus s’han datat posteriorment arran de les troballes
de la Cova dels Amagatalls al segle xiii i inclosos dins la sèrie ataifor tipo
En temps del Rei en Jaume…
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III (ROSSELLÓ BORDOY, 1983: 342 ss., fig. 3). A més, una gran safa de cos
cilíndric-còncau (ataifor IV), decorada amb òxid de coure i manganès sobre
estannífer, temes vegetals i grups de traços verticals interiors sota el llavi,
pertany a un tipus fabricat als tallers de Madîna Mayûrqa que es pot datar
en els segles xi o xii. La sèrie decorativa va ser identificada i definida per G.
Rosselló per troballes de l’abocador de Can Desbrull (ROSSELLÓ BOR·
DOY i CAMPS, 1974; ROSSELLÓ BORDOY, 1978b: 109-114).
Hi ha també una safa decorada en verd sobre blanc amb un cordó
del’Eternitat i ataurics, comparable també amb peces de la cova dels
Amagatalls i que és típicament almohade. Així mateix es trobaren vores de
cantarelles, gerres, algunes pintades amb meandres, tapadores i olles amb
decoració pentinada, bases de ribells i gerres, i altres peces de datació més
incerta. De l’habitació 3, malgrat es diu en la introducció de la publicació
original que s’hi trobaren un bon grup d’exemplars sencers no se’n descriu
cap, i així al corresponent apartat sols s’indica: Aunque en mucha menor
cantidad, los tipos son similares a los descritos en las dos habitaciones anteriores
(ZOZAYA, FERNÁNDEZ-MIRANDA, MOURE, 1971: 201 i 209).
Segons els autors de la primera publicació, el major i més complet conjunt
fou trobat a la dita habitació 4, on es localitzaren petites safes de perfil
semiesfèric amb vidriat turquesa interior i exterior, verd i melat, altres de
perfil trencat i decoració en verd d’òxid de coure sobre estannífer amb quatre
grups de dobles línies rectes i quatre d’ondulades, tapadores, cantarelles
amb esgrafiat i verdugó -corda seca parcial- i amb banda epigràfica de
verdugó, aquestes ostensiblement cremades, així com altres de vidriat verd,
tapadores d’olles i altres amb forma d’escudella invertida peu d’anell i
vora bífida, tot de típica cronologia almohade. El lot ceràmic es completa
amb olles, gerres de cos oval amb bandes horitzontals aplicades decorades
amb incisions inclinades, també típicament almohades, així com olles de
pasta silícia, vermella i fosca, veritablement refractària, freqüent també als
jaciments ocupats en cronologia almohade (COLL CONESA, 2006a).
L’aixovar localitzat es completa amb instrumental metàl·lic com gatzolls i
matxets de ferro, pestells de porta, una tapadora d’aram i un cèrcol. Alguna
de les peces ressemblen les de l’amagatall trobat a Liétor (Múrcia), de la
mateixa cronologia (NAVARRO et AL., 1996). També hi ha una canya d’os
motllurada, possiblement part d’un instrument per a teixir. A més d’això,
G. Rosselló va publicar un penjoll procedent d’Almallutx trobat per Antoni
En temps del Rei en Jaume…
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Estades fora de context. Aquest autor el descriu com una placa de bronze,
retallada en forma d’estrella, amb discs perforats als extrems i motius gravats
per tal de incrustar-hi pasta vítria a les zones rebaixades. Indica que la
policromia es donà amb encàustic, base d’una capa uniforme verda sobre la
que s’aplicà un daurat, i sobre ell, la pasta de vidre. L’ornamentació presenta
un eix d’ataurics simètrics i als extrems tres aus fantàstiques, retocades amb
burinat per tal de fer els detalls d’ulls i plomatge. No en dóna cronologia
encara que suggereix que és islàmica (ROSSELLÓ BORDOY, 1978a: 46-48).
A més, coneixem un fragment ceràmic d’un bací d’ablucions decorat
amb corda seca total. Aquests bacins, de forma cilíndrica i profusament
recoberts amb motius epigràfics, vegetals o geomètrics, com en el nostre
cas, foren documentats inicialment per L. Torres Balbás, i són freqüents
al Sharq al-Andalus, com han estudiat R. Azuar i M. P. Soler, al sud-est
peninsular (Almeria i Màlaga), i al Marroc (Ceuta, Lixus), i arriben fins a
època almohade i nassarita (COLL CONESA, 2006b: 135-136).
Els excavadors indiquen que al jaciment no es trobaren fogueres durant
les excavacions, el que deixa sense explicar les peces cremades fins a un
punt que fan difícilment distingible la seva decoració. Les conclusions dels
excavadors són que l’hàbitat presentava la tipologia típica dels mansos
catalans i europeus iniciats al segle x, però amb paral·lels dels segles
xii i xiii del castell d’Alcalà de Henares i Bétera (València). Identifiquen
la construcció excavada com una casa amb pati i els materials abasten
del segles xii al xv, i aquí ja hem parlat que la tipologia és comuna a les
cases musulmanes del Sharq al-Andalus. Pel que fa a les ceràmiques,
amb la perspectiva que ens dóna el temps passat, recordem que la
catalogació inicial es feu a principis dels anys setanta, quan encara no
s’havia publicat gairebé rés procedent d’excavacions sistemàtiques sobre
jaciments musulmans i en especial de cronologia almohade, considerem
que l’aproximació fou valuosa però ara podem concretar més coses.
Sabem que les cobertes esmaltades d’estannífer i coure de color turquesa,
les tapadores amb forma d’escudella invertida, les safes de cos cònic i
decoració de pinzell verda, tenen paral·lels en conjunts de clara cronologia
almohade com la cova dels Amagatalls (tapadora tipus D), o el Fortí de
Dènia, a València, nombrosos jaciments d’Alacant i Múrcia (AZUAR et AL.
1995; CRESSIER et AL. 1992: 21). Queda clar que moltes peces clarament
almohades foren datades suggerint una data posterior pel excavadors.
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Segons el Repartiment l’alqueria d’Almallutx fou entregada pel rei a Ramon
de Sent Martí. Era una zona amb almenys sis molins que quedaren a la
porció reial, els dits de los Julians i de l’Alzinar. Altres estaven sobre el
torrent d’Almallutx (SOTO, 1984: 23v.; ZOZAYA, FERNÁNDEZ-MIRANDA,
MOURE, 1971; CARBONERO, 1992: 126). Els llindes de l’alqueria són
coneguts per una sentencia del segle xiii (ZOZAYA, FERNÁNDEZMIRANDA, MOURE, 1971: 220).
Un fet històric podria oferir llum sobre la naturalesa de les troballes
i la seva datació final. El conjunt tipològic ceràmic, la conservació quasi
completa de molts exemplars i la presencia de peces cremades, farien
suposar una destrucció violenta del lloc. Això es pot relacionar amb textos,
com el Llibre dels Feits de Jaume I, que manifesten que les muntanyes foren
zones de resistència dels musulmans amb el cabdill Ibn Sayri, en els quals
es cita Almallutx com un dels nuclis principals. En el capítol 102 es diu
expressament “e quan vi que era endret les barraques, més foc a una, e faïa
gran vent, e d’una en altra enceneren-se e cremaren-se’n ben vit” (JAUME
I, 1982: 141; ROSSELLÓ BORDOY, 1998a: 243-249; BERNAT i SERRA, 2001).
Sens dubte, la tàctica de la terra cremada era l’única que podia fer abandonar
la resistència dels vençuts, refugiats a coves, penyals i valls protegides, que
s’aconseguí uns anys més tard. [jcc]
FERNÁNDEZ-MIRANDA, ENSEÑAT i ENSEÑAT, 1971; ZOZAYA,
FERNÁNDEZ-MIRANDA, MOURE, 1971; ROSSELLÓ BORDOY, 1978a;
JAUME I, 1982; SOTO, 1984: 23v; CARBONERO, 1992: 126; ROSSELLÓ
BORDOY, 1998a; BERNAT i SERRA, 2001; COLL CONESA, 2006a.
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Una mostra de religiositat popular islàmica
L’Islam, com gairebé totes les religions, té una sèrie de manifestacions rela·
cionades amb creences de caràcter popular i que sovint s’apropen al món
de la màgia i la superstició. No sempre apareixen ben reflectides a les fonts
escrites i són les de caràcter arqueològic les que millor n’informen de com es
feien presents en la vida diària. Una d’aquestes manifestacions és correspon
amb l’ús d’amulets o talismans. Figures, medalles o altres objectes als qual
se’ls atribueixen virtuts sobrenaturals i que se solen dur penjats per prote·
gir-se de perills i danys.
La seva plasmació material, en una primera impressió, no sempre revela
la seva naturalesa. Els amulets poden tenir formes diverses i haver-se rea·
litzat en distints materials. A més a més, no sempre presenten una anella
o un orifici que permeti la seva subjecció com a penjolls. S’han de fer, no
obstant, l’excepció d’aquells ben reconeixedors com l’Anell de Salomó o
la Mà de Fàtima a tall d’exemple. Començats a estudiar en temps relativa·
ment recents, qualsevol troball a que es relacioni amb aquestes peces s’ha
de considerar d’importància.
Els coneguts arreu d’al-Andalus responen a dues fórmules: bé la peça en sí
mateixa, bé localitzant les matrius que en permetien la seva producció. En
el cas concret de Mayûrqa, es tenen mostres d’ambdues. A la primera de
les possibilitats en correspon l’amulet que forma part de l’anomenat tresor
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almohade, procedent d’algun indret del Pla de Mallorca. Realitzat en plata de
baixa qualitat, respon a un model base rectangular i presenta inscripcions
en ambdues cares que confirmen plenament la seva funció. En una i feta en
escriptura cursiva, s’hi llegeix la sura CXII de l’Alcorà, seguida de les aleies 1
a 3 de la sura CXIII per una cara, mentres que , per l’altra i en escriptura cúfi·
ca, hi apareix l’aleia 54 de la sura VII. L’escriptura es desenvolupa en el sentit
de l’eix menor. Correspon a un tipus que se solia doblegar i així succeí amb
aquest exemplar, fragmentat en dos per aquesta causa. El doblegat sembla
respondre al costum de tancar-hi un petit paper amb alguna altra fórmula
religiosa. Tot atenent a l’única tipologia per ara establerta, respondrien al
model 6 de Tawfiq Ibrâhim, amb algunes petites diferències.
La segona mostra es correspon a un motlle. Aparegué en el decurs de l’exca·
vació arqueològica feta a l’antic hospital de Sant Pere i Sant Bernat (Carrer
de Sant Bernat, Palma) durant la campanya 1998/1999, concretament al
sector oest, devora l’actual capella. Es localitzà en una escombrera d’època
almohade feta en el mateix lloc d’una altra d’època romana amb materials
del canvi d’era. L’escombrera romana presentava una potència de prop de
6 m. A la part superior apareixia buidada i engrandida per ser reutilitzada
de bell nou com escombrera d’època almohade, amb un potència de 1,5 m.
La cronologia sembla clara, ja que aquesta darrera quedà segellada per un
estrat de teules. Se l’ha de situar, per tant, entre finals del segle XII i 1229, tot
coincidint amb l’amulet abans comentat.
Aquest motlle és rectangular, de pedra color grisenc. En un dels extrems
estrets es nota clarament l’abocador pel metall fus, en forma d’embut i que
desemboca en una canalització principal que rematà en un rebaix circular
i s’esbranca en quatre de secundàries –dues per banda- que, a la vegada,
també aboquen en rebaixos circulars. Aquests apareixen decorats amb com·
posicions geomètriques de línies rectes i són anapigràfics. Indubtablement,
es tracta d’una de les valves d’un motlle doble, cosa que es confirma amb la
presència dels punts d’encaix ubicats diagonalment.
Les peces podien obtenir-se a partir de materials diversos. Generalment, a
gairebé tot al-Andalus, els amulets se solien fer de plom, un metall de baix
preu, abundant, amb un grau de fusió baix i molt mal·leable. L’inconveni·
ent del pes no és tal, ja solen ser de mesura reduïda. En el cas d’aquest mot·
lle, són de petit diàmetre. Ara bé, la delicadesa de les incisions que formen el
dibuix dels negatius fa pensar amb el possible ús d’algun altre metall, com
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ara la plata, per més que aquesta es considera més apte per a encunys, però
l’existència de l’amulet rectangular fet amb aquest metall i ja esmentat pot
afavorir la suposició.
L’absència d’una anella o un orifici no és insòlita i per dues raons. D’una
banda, es traca d’un tipus d’amulet que ha comparegut en contextos fune·
raris, sense necessitat de què es penjàs; per altra part i tenint en compte que
les monedes també eren usades amb aquesta finalitat profilàctica, la perfo·
ració es podia fer posteriorment.
Com a argument en contra, en podria usar la manca d’inscripció. Però es
pot replicar que el fet de desconèixer el que hi podia haver a l’altra cara, al
només disposar d’una de les valves del motlle, bé podria ser que qualsevol
possible epígraf es trobàs en ella. Una llegenda que, fins i tot, podia ser
simplement figurada. D’acord amb la tipologia a l’ús ja esmentada, es cor·
respondria al model 12. [ftv/mbir]
IBRAHIM, 1987; SÁNCHEZ i CHÁVET, 2006a; SÁNCHEZ i ESPINEAR,
2006b.
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Tresor Almohade
Adquirit en una encomiable iniciativa per la Societat Arqueològica Lul·liana
i entregat al Govern Balear, ingressa en el Museu de Mallorca l’any 1989. Mo·
tivà la seva adquisició una informació oral segons la qual s’havia trobat a
Mallorca, malgrat les autoritats no varen poder conèixer ni el lloc de la tro·
balla ni qui foren els propietaris del béns a pesar de ser comprat amb fons
públics, per la qual cosa es veu envoltat d’aspectes científics obscurs. Ales·
hores tampoc no es realitzaren proves arqueomètriques sobre la naturalesa
material dels objectes o les restes de sediments adherits, que en qualsevol
cas seria encara interessant fer per tal d’aconseguir alguna prova objectiva
davant paraules no contrastades. S’ha donat per suposat tant l’origen ma·
llorquí de les joies com també la seva troballa a l’illa, i així ho han expressat
molts investigadors. Sobre ambdós aspectes els indicis no són definitius. Cal
considerar que, tanmateix, moltes peces del tresor són de procedència nordafricana com veurem, i el conjunt presenta a més altres elements d’origen
incert. La datació es situa per alguns autors en el segle xii i per altres ve dona·
da per la seva hipotètica ocultació l’any 1229 arran de la conquesta catalana
de Mallorca (ROSSELLÓ BORDOY, RIERA, SOBERATS, 1991; ACEÑA, YZ·
QUIERDO, 1998; PALOU, 2006), mentre Zozaya indica que les arracades són
del segle xii i que formen part d’un tresor datat per monedes i trobat dins
una gerreta (Zozaya, 1992). Alguns autors fins i tot precisen coses com que
es trobà enterrat en algun lloc del Pla de Mallorca, segurament en els muni·
cipis de Sencelles o Costitx ( BERNAT i SERRA, 2001: 37), o dins una cova
de Mallorca (GONZÁLEZ i RIERA, 2002). En aquest mateix sentit general
són els comentaris de Capellà i Riera ( 2006a i 2006b). Sobre la procedència
mallorquina cal dir que els darrers anys s’han afegit a la discussió arguments
de cert pes que assenyalarien la semblança del conjunt amb altres possibles
troballes illenques antigues, com les arracades ara conservades en el Museu
Benaki d’Atenes què, a principis del segle xx, estaven en mans d’una família
de Palma. Malauradament les informacions conegudes no són més que indi·
cis que caldrà investigar i la importància del lot rau més en la seva excepcio·
nalitat com objectes materials que com testimoni històric.
El conjunt es composa d’una gerreta, que suposadament contenia el tresor,
i diverses joies i monedes, en principi cronològicament coetànies, la qual
cosa és un factor positiu a valorar. Passam ara a descriure’l en detall:
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- Gerreta de cos bicònic de carena baixa sobre peu d’anell, i coll cònic invertit
de vores rectes. Sembla que tingué dues anses, ara desaparegudes, de les que
sols se’n conserva l’inici. La superfície de la peça és blanca (engalba?) i sobre
ella es presenten dos registres ornamentals realitzats amb línies pintades amb
manganès i òxid de ferro (almangra). Al coll, tot en manganès, tres filets ho·
ritzontals sota el llavi es troben segmentats per grups de tres línies verticals
curtes, mentre per sota es dibuixa una greca de tres línies en ziga-zaga. Asse·
nyala la unió entre el coll i el cos una ratlla d’almangra de la que surten cap
amunt grups de tres traços curts i, cap al peu, bandes verticals de tres línies
paral·leles en manganès flanquejades per una d’almangra a banda i banda.
A la primera descripció es compara la gerreta amb les trobades al carrer de
Zavellà l’any 1938 (ROSSELLÓ PONS, 1983) i s’esmena que la seva forma i
decoració és característica dels atuells ceràmics emprats a Mallorca al llarg del
primer terç del segle xiii (ROSSELLÓ BORDOY, RIERA, SOBERATS, 1991:
7). Malgrat aquestes afirmacions, no s’assembla ni per tipologia formal ni
estructura decorativa a les peces de la troballa Zavellà i a més és inèdita a les
taules tipològiques de G. Rosselló. Al nostre parer, sols s’assembla a peces
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trobades a certs indrets de Menorca, com al talaiot de Binicalaf i a Ciutadella,
en ambdós casos també decorades sobre fons blanquinós (COLL CONESA,
2006b: 137, fig. 17; CAMPS EXTREMERA, 2006, 247, fig. Ciu/CP01/1/4/2927).
- Monedes. Es trobaren 17 monedes d’or que amiden 22,5 mm de diàmetre i
pesen 2,23 grams, amb el valor d’un dinar almohade, i no mig com indiquen
alguns autors (ROSSELLÓ BORDOY, RIERA, SOBERATS, 1991) atès que
els dinars almohades pesaven la meitat d’un mithqal (KASSIS, 1997). Aquells
autors també indiquen que segons les inscripcions que porten les monedes
foren encunyades en temps d’Abû Ya’qûb Yûsuf entre els anys 1184 i 1198,
però aquestes dates corresponen al seu fill i succesor Abû Yûsuf Ya’qûb, dit
per alguns al-Mansur, el vencedor a Alarcos (1995) i el més poderós califa
almohade. Els nostres són semblants a un que es conserva a la Hispanic
Society, també d’Abû Ya’qub Yûsuf (1163-1184) (ECKER, 2004: 133). Dues pre·
senten el nom del lloc d’encunyació: Ceuta i Fes. Hi ha tres dinars convertits
en penjolls per haver-los soldat una anella, un d’ells també de Ceuta. Les in·
dicacions de Kassis precisen a més que deuen pertànyer a la tercera fase de la
moneda almohade (1168-1188). Les monedes s’encunyaren quan a Mallorca
encara governaven els Banû Gânîya, aferrissats enemics dels almohades, i
segons Rosselló circularen a les nostres terres després de la conquesta defi·
nitiva de les illes per aquests, Eivissa des de l’any 1188 i Mallorca des del 1203.
L’episodi històric és prou més complex, atès que Muhammad II, fill d’Ishaq
ibn Ganiya, es sotmeté a Abû Yûsuf Ya’kûb, però no així els seus germans
Ali i Talha. Entre el 1184 i el 1187 Mallorca fou almohade amb un curt pa·
rèntesi, segons G. Rosselló (1968: 78-85) i H. Terrasse ( 1949: 328-331). El con·
junt conserva a més dos dirhâm d’argent, que amiden 14,5 mm de costat,
almohades per la seva característica forma quadrada, dels quals no es pot
determinar la data ni el lloc d’encunyació. Sobre ells podem dir que un im·
portant tresor de Santa Bàrbara (la Vilavella de Nules) trobat dins una gerra
i conservat al Museu de Belles Arts de Castelló presenta dirhams idèntics
(BARCELÓ TORRES, 1976), amb l’excepció que aquest conjunt contenia
també dos quarts de dirham encunyats per la dinastia nassarita a Granada
(LLORENS, RIPOLLÈS i DOMÈNECH, 1997: 56; DOMÈNECH, 2003).
- Joies. Es composa per dues arracades, bolles, granets i allargadors, polseres i
braçalets, anells i tumbagues, així com un amulet i plaquetes per a ser cosides.
Les dues arracades són semicirculars, fetes amb planxa d’or, amb relleus
i grans de filigrana. En elles es representa una estilització de l’arbre de la
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vida flanquejat per dos falcons contraposats i, a la part inferior, una banda
semicircular amb cinc petits apèndixs triangulars, i es remata als extrems
per dues flors de lotus que amaguen la frontissa i l’inici de l’arracada. La
banda porta una basmala o oració, en inscripció incompleta traçada dins
un filet perlat: “En nom d’Allâh, el clement i misericordiós”. Segons Zozaya,
les dues arracades deriven de models romans del segle II que passaren a
Bizanci. En el món islàmic s’empraren entre els fatimites (arracades del Me·
tropolitan Museum de Nova Iork), a Síria (peces d’aquesta procedència de
la Col.lecció David conservada a Copenhague) i al Iran al segle xii. Un parell
molt semblant al nostre es conserva al Museu Benaki d’Atenes, el qual, se·
gons investigacions de M. A. Capellà i M. M. Riera figurà en la secció de Arte
Retrospectiva de la Exposición Balear de 1903, impulsada per l’Ajuntament de
Palma i la Diputació Provincial. S’aprecien a una fotografia que documenta
el préstec junt amb altres peces, com un altra arracada amb forma d’estrella
de sis puntes amb quatre lòbuls entre elles, un penjoll amb forma de Mà
de Fàtima, un anell, un cilindre buit fet amb seccions semi-cilíndriques,
un altra més gruixat amb decoració incisa i dos recipients, un vaset, tal
volta de vidre i una conca baixa metàl·lica. Capellà i Riera indiquen que les
arracades foren subhastades a París l’any 1925, i relacionen aquest conjunt
amb la troballa casual realitzada l’any 1885 a la finca de Santa Cirga de Ma·
nacor, aleshores propietat d’Antoni M. Alcover, d’un tresor dins una gerreta
que contenia algunos zarcillos y otras alhajas de oro evidentemente árabes segons
notícia publicada al Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana el mateix any
(BSAL, I, nº 8, p. 8; CAPELLÀ i RIERA, 2006: 243; RIERA i CAPELLÀ, 2006:
359). Els jocs d’arracades divergeixen entre elles únicament pels remats flo·
rals, pel contingut epigràfic de la banda de la basmala i per la tècnica en la
què les inscripcions foren realitzades, a partir d’un filet aplicat en el nostre
cas i d’una incisió en el d’Atenes, el que fa suposar que procedeixen d’un ma·
teix taller. A més, la presència de la basmala propiciatòria fa pensar què les
arracades foren usades en un acte de contingut religiós i la seva estandardit·
zació formal i conceptual donen peu a pensar que eren part d’un típic adreç
nupcial, atès el caràcter sacre i la vinculació de les arracades amb basmala
amb el casament (ACEÑA i YZQUIERDO, 1998: 117). També es trobaren
denes de collar tal volta d’un lebba o pectoral, consistents en un conjunt de
50 bolles d’or i 36 d’electre, 12 granets cilíndrics d’or i electre, 10 allargadors
cilíndrics de filigrana i bolles d’electre, 12 allargadors de fils entorcillats i
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botons esfèrics d’or i pedres dures (àgates), una de color verd, dues de color
vermell i tres bolles blanques. També nombroses perles diminutes i 17 grans
i allargadors de pasta de vidre en verd, dues cels i una, ovoïdal, blanca. Es
conserven dues polseres de fil d’argent i una de coure, decorades amb fines
incisions, així com dos braçalets d’argent amb tancador, amb incisió i fil
niellat d’argent embotit que representava la Mà de Fàtima, signe profilàctic
contra maleficis, i inscripcions que combinen l’estil cúfic amb el cursiu. El
conjunt es completa amb dos anells d’argent, un de cabota piramidal fina·
ment burinada, i l’altra amb aplicació de pasta de vidre, i a més dos anells
d’argent amb castó de pasta de vidre, algun dels quals s’assembla a l’anell
del conjunt presentat a Palma l’any 1903. També hi ha un penjoll o amulet
d’argent, amb remat de dos ataurics invertits, i inscripcions alcoràniques,
cúfiques en una de les cares on es llegeix el verset 54 de la sura VII, i cursiu en
la segona amb la sura CXII i versets 1 a 3 de la sura CXIII. Finalment hi ha 24
petites plaques d’or en forma de flor de quatre pètals, encunyades -11- i amb
granets de filigrana -13-, a més d’un segell de Salomó en or, amb castons de
pasta de vidre, i dues peces triangulars, tal volta d’una corona o taj.
A la vista del grup és plausible que pertanyi a una mateixa troballa, en especi·
al per l’homogeneïtat formal i cronològica dels objectes. En concret els dinars
són iguals els convertits en penjoll que els que no, i tanmateix cap del dos
grups presenten desgast, ni àdhuc els dirham. Les monedes foren encunyades
abans del 1188 i el conjunt no sembla posseir cap objecte posterior al segle xii.
Considerant que pot tractar-se d’una unitat original, hi destaca la presència
de nombrosos elements profilàctics: basmala a les arracades, Mà de Fàtima al
braçalet, amulet, monedes i braçalets amb escrit alcorànics, etc. Sembla que
estem davant d’un típic adreç de núvia, amb joies, una diadema de roba amb
peces d’or cosides, collar amb penjolls de monedes i algun amulet, i fins i tot
un grup de monedes, que es perdé o amagà en dates pròximes a la seva hipo·
tètica reunió, amb major probabilitat al segle xii que després, ja que no con·
té objectes que es puguin datar de l’etapa de domini pròpiament almohade,
sota els regnats de Abû Yûsuf Yakub al-Mansur (1188-1199) o el de Mohamed
an-Nasir (1199-1213) o els seus successors fins al 1229. [jcc]
ROSSELLÓ BORDOY, RIERA, SOBERATS, 1991; ZOZAYA, 1992; ACEÑA,
YZQUIERDO, 1998; BERNAT i SERRA, 2001; GONZÁLEZ, RIERA, 2002;
CAPELLA, RIERA, 2006; RIERA, CAPELLA, 2006; PALOU, 2006.
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El dilluns 23 de safar
fou la gran desgràcia
de Mayûrqa
ƒ
La pirateria era una de les principals activitats dels almohades assentats
a l’illa. Les seves preses més freqüents eren les naus cristianes de tota nació
que solcaven la Mediterrània, especialment les catalanes. Després d’una sè·
rie d’escaramusses a l’any 1226, la flota de Mayûrqa atacà dues galeres cris·
tianes fondejades en el port de Yâbisa. Fou el detonant per a què Jaume I
d’Aragó decidís la conquista de l’illa.
L’assalt de Madîna Mayûrqa es produí el 23 de safar, dia 29 de desembre
de 1229, segons el calendari cristià. En ella s’hi havia refugiat bona part de
la població de l’illa. Durant vuit dies va ser escenari de saqueig i pillatge. Es
produí una mortaldat que les fonts cristianes xifren en 25.000 víctimes. Des
de la perspectiva de les fonts musulmanes, a l’hora d’explicar aquest esdeve·
niment, una d’elles ho narra així:
“… el tirà de Barcelona va atacar Mayûrqa, a fi de conquistar-la. La seva
flota la va bloquejar el sawwal de l’any 626 H (agost/setembre de 1229). Va
tenir alguns combats amb els illencs i, després d’un prolongat setge, s’apo·
derà de l’illa, empresonà i torturà el seu emir Yahia fins morir”
Dels que sobrevisqueren, uns pocs aconseguiren sortir de l’illa, alguns
es convertiren als cristianisme i la immensa majoria varen ser esclavitzats.
Uns es varen lliurar als nous senyors com a captius de guerra i passaren a
treballar en el camp, en obradors o en el servici domèstic. Altres, la major
part, varen ser objecte de venda en els mercats d’esclaus, en un tràfec tan
intens que, cap a 1276, es pot considerar que la població musulmana autòc·
tona de Mayûrqa ja s’havia esvaït gairebé completament.
De totes maneres, no succeí el mateix amb la seva empremta. Toponí·
mia, vocables àrabs catalanitzats, alguns costums … passaren a formar part
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del bagatge cultural dels pobladors cristians i, en la memòria popular, la
figura del moro, més o manco modificada per les aportacions posteriors, es
convertí en subjecte de llegendes, contarelles i rondalles.
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La qûnbula: L’herència del foc grec
Des d’antic, tant l’atac com la defensa d’un recinte emmuradat suposava
una estratègia i una planificació. Una i altra implicaven el coneixement i
l’aplicació adequada de determinats enginys de fusta, alguns de protecció,
però la majoria ofensius. En qualsevol cas, assaltants i defensors cercaven
per igual inutilitzar-los o, si més no, returar-los.
Fins l’edat mitjana, els assaltants se serviren majoritàriament de catapultes,
trebuquets, fonèvols o altres aparells per colpejar les murades de castells i
recintes urbans amb projectils de pedra de diferent grossor i pes. La inten·
ció primera era la de desgavellar els murs protectors, però també feren ús de
projectils incendiaris. En principi, eren les mateixes bales de pedra untades
de pega o quitrà i recobertes de palla encesa que, sobrepassant el recinte
murari, provocaven que les construccions mes properes a la línia de setge es
calassin foc, una acció sovint reforçada pel llançament de fletxes enceses. Un
objectiu relativament fàcil per la presència d’elements combustibles com la
fusta de l’estructures, la palla i el brancatge de moltes cobertes, …
Els defensors, per la seva part, intentaven denodadament evitar-ho. Un re·
curs era el dels medis passius, com la col·locació de cuiros i pells que inter·
ceptassin les trajectòries. I, a la vegada, podien passar a l’acció amb recursos
més agressius per deturar les màquines assaltants. Es podia fer bé a partir
del bombardeig procurant-ne tant la destrossa com també l’incendi dels
enginys del contrari. Els medis eren els mateixos que els dels assaltants, a
vegades complementats amb altres recursos més senzills. Un d’ells era l’ús
de fones, amb l’eficàcia afavorida per la posició dalt murada. Aquesta arma
permetia servir-se de projectils molt més petits que els d’una catapulta, per
exemple, però igualment destructius. De fet, la seva utilització no era gens
estranya en el context de l’enfrontament entre cristians i musulmans pel
domini de la península Ibèrica, ja que era un arma ben present en els com·
bats, malgrat el seu caràcter primitiu.
Un testimoni en d’aquest ús n’és la troballa d’una peça de ferro en el decurs
de les excavacions del camp que va ser l’escenari de la batalla d’Alarcos (1195)
i que es creu possible fos un d’aquest projectils per grossor i pes, ja que el fa
molt semblant a altres de pedra trobats a Silves (Portugal) en un marc sem·
blant i suposadament amb idèntica funció. Per altra part, Alfons X el Savi,
a les Siete Partidas, entre les obligacions dels senyors, hi incloïa la de proveir
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de fones la infanteria. A més a més, n’esmenta l’existència de dos tipus: les
tradicionals i unes altres amb un propulsor. Aquestes darreres són les que
feren servir els almohades a la batalla de les Navas de Tolosa a 1212. Com es
veu, malgrat que no se’n tenen moltes notícies i que encara en són menys els
restes, les dades són prou reveladores.
És per tot això que resulta vertaderament excepcional un exemplar aparegut
en el castell de l’Almudaina de Ciutat de Mallorca, prop de la terrassa sud
de l’alcassaba. Es tracta d’una peça de ceràmica de pasta color rosat, ovoïdal
i buida, amb un orifici, amb l’exterior parcialment cobert d’engalba i amb
presència d’algunes estries. S’ha sap que rep el nom de qûnbula (qanaabil en
plural) i se’n coneixen exemplars conservats en el Museu de Damasc. Qunbûla és un mot àrab que pot tenir un significat genèric de recipient, però
també s’usa en el sentit de bomba i, per extensió, de granada. D’aquesta
manera, la presència de l’orifici s’explica per la doble necessitat d’abocar-hi
una substància inflamable i de posar-hi la metxa que provocarà la ignició.
Amb aquest mateix nom també es designen algunes peces conservades en el
Museu Nacional de Kuwait. I en el Victoria and Albert Museum de Londres.
Es tracta, emperò, d’objectes de parets gruixades, difícils de rompre i amb
riques decoracions. Algunes són ceràmiques, però també n’hi ha de vidre.
Per tot això, s’ha suggerit que, més que elements bèl·lics, podria tractar-se
de contenidors de perfums, mercuri o, fins i tot, vi al tenir una boca molt
petita que només permet abocar el contengut gota a gota. Al devora d’elles,
la peça mallorquina contrasta vivament i denota amb fermesa una funcio·
nalitat allunyada de tot refinament.
Com ja s’ha vist, la fona no resulta una arma fora de lloc entre els costums
bèl·lics dels musulmans d’al-Andalus, com tampoc ho era l’ús d’objectes
incendiaris. Si s’ha de fer cas dels testimonis com ara els d’ibn Qutíyya,
ibn Hayyán i al-Maqqarí, la marina del temps d’Abd el-Rahman II provocà
danys molt greus a les naus normandes durant la batalla de Tablada (Sevi·
lla, 844) emprant niÿam al-naft, uns projectils que sembla que comptaven, tal
i com indica el seu nom, amb la nafta com a producte inflamable. Dissor·
tadament, es desconeix de quin material eren. Més tardanament, s’afirma
que també se serviren d’aquest recurs els defensors del setge de Damietta
de1248-1249 en el marc de la setena creuada.
El fet d’haver-ne aparegut un objecte suggeridor d’aquesta funció a l’alcas·
saba del que va ser Madîna Mayûrqa vendria a demostrar que se n’usaren
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a l’illa. Certament, es tracta de projectils que ben bé es podien llançar amb
la mà. Però també es factible fer-ho amb una fona. Suposició que vendria
corroborada per la iconografia dels frecs apareguts al palau de Berenguer
d’Aguilar, de Barcelona, actualment conservat en el Museu Nacional d’Art
de Catalunya i que representen la conquesta catalano-aragonesa de 1229,
dissortadament de manera fragmentària.
A l’escena que mostra l’assalt de les murades de Madîna Mayûrqa i ben
visible, hi apareix un defensor encastellat en una de les torres precisament
de la zona que representa la fortalesa de l’Almudaina. Des d’aquesta posició
brandeix una fona, que subjecta amb força amb les dues mans i proveïda
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d’un propulsor. Tot suggereix que respon al model que els almohades feren
servir a la batalla de les Navas de Tolosa.
Dins del receptacle de la fona es veu amb claredat un projectil d’una dimen·
sió que recorda alguns dels emprats pels foners talaiòtics. Tal volta sigui
això, una simple bala de pedra, però també pot ser una qunbûla. La presència
d’estries a la part exterior ho afavoreix, al tenir la funció clara de facilitar
la ruptura del recipient. En qualsevol cas, la cronologia d’aquest objecte,
segons opinió dels arqueòlegs responsables de la troballa, pot situar-se en el
final del període almohade de Mayûrqa, donat que l’altre material ceràmic
que l’acompanyava era d’entre les darreries del segle xii i primeres dècades
del segle xiii, amb intrusions de ceràmiques valencianes molt degradades.
Altre tema és el de las substància inflamable que s’hi pogués introduir. La
nafta (naft) resulta obvi que devia ser poc o gens freqüent a l’illa. Però no
hi mancaven altres productes igualment efectius com el betum (qar) o la
pega (zaft aswad), aquesta si ben present. Qualsevol d’ells es podia combinar
amb altres elements com calç viva o salitre i sempre amb sofre per assegurar
l’incendi. Tot un perill pel foner, probablement un guerrer que només podia
aportar aquesta habilitat. El resultat segurament no era tan aterridor com
el del foc grec, però de l’eficàcia no se’n poden tenir dubtes, malgrat que, en
el cas de la conquista de Mayûrqa, aquesta anàs endavant. [mbir]
NICCOLE, 1976: 140; VALLVÉ, 1980: 218; ZOZAYA, 1995: 191; ROSSELLÓ
BORDOY, 2008: 37.
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Coves, amagatalls i tresors
Alguns dels mecanismes de defensa de tot poble que es veu envaït és el de
la fugida i la resistència. En el cas de la conquista de Mayûrqa de 1229 no
va ser diferent. Si en un primer moment de penetració de les hosts feudal
hi va haver la creença de què es tractava d’una expedició de càstig i saqueig
ràpids, prest la percepció canvià.
El punt de refugi principal varen ser la zones muntanyoses de l’illa. D’aques·
ta manera, se sap pel “Llibre dels Fets” i d’entre altres referències que “els
sarrïns n’eren pujats a la muntanya de Sóller, e d’Almeruig, e de Baialbar”.
D’aquets indrets, n’hi “ixerent-ne mil cinc-cents” a l’hora de desnonar-les.
Pel que fa a Llevant, la mateixa font xerra en “la muntanya de la terra d’Ar·
tana” els resistents s’amagaren “en una cova en aquella serra”, de la qual hi
“isqueren bé seixanta sarraIns ab armes” quan va ser atacada. Altres referèn·
cies al·ludeixen a Pollença, on els cristians “eixiren per entrar en la munta·
nya sobre els sarraïns”.
Com es veu, l’aixopluc es va tenir lloc principalment en coves, tan naturals
com artificials. Aquest fet, ben documentat en les fonts escrites, també dei·
xà un important testimoni material que la l’arqueologia i, no poques vega·
des, la casualitat, han anat posant a la llum. Uns restes que, curiosament,
d’alguna manera, han deixat empremta en la memòria col·lectiva i així es
reflecteix en diverses “rondaies” fent d’aquests indrets llocs de tresors ama·
gats i de màgics encanteris, amb narracions que recullen els intents fracas·
sats de recuperar aquests tresors, sempre fabulosos.
Els registres materials fins ara coneguts confirmen com varen ser els darrers
reductes d’oposició dels musulmans de Mayûrqa a perdre l’illa. Una resis·
tència, que durà formalment fins 1232, per més que encara n’hi havia algun
resta cap a 1242. Les coves, per tant, varen ser qualque cosa més que simples
habitatges improvisats. No es tractà d’una estada a curt termini, sinó que hi
hagué la consciència d’una llarga durada de la situació.
En conseqüència, certs espais s’adaptaren o es reaprofitaren els que hi esta·
ven des de temps enrere. Aquests indrets varen agombolar devers deu anys
uns refugiats que. eren guerrers o homes en peu de guerra, però també hi
havia els grups familiars (dones, infants, gent gran) i tots junts creien poder
retornar a l’estat anterior. Ben organitzats en uns primer moments pel seu
cap Abu Hafs ibn Say’ri, no patiren problemes d’abastament, però arribà
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l’hora que “no podien collir pa sinó en alguns llocs catius” i per això “peixi·
en les herbes per les muntanyes en manera de bèsties”, tal i com es narra en
el “Llibre dels Fets” de Jaume I.
En aquestes coves, els resistents hi dugueren els seus béns més preuats, pro·
bablement recollits amb pressa, encara que no per això triats de qualsevol
manera. És cert que se n’endugueren objectes de gran valor com monedes
d’or i plata o joies i pedres precioses, però igualment és cert que no pocs
objectes propis de la vida domèstica també formaren part d’aquesta replega
precipitada: olles, gerres d’aigua, peces per servici de taula, eines de camp …
i, com a signe d’esperança en un retorn que no s’havia de produir, les claus
de la casa que havien hagut d’abandonar.
En conjunt, les troballes arqueològiques, fins el present, permeten determi·
nar quatre tipus d’ocupació d’aquestes coves, d’acord amb una categorit·
zació que respon diverses característiques. En un primer grup, s’hi haurien
d’esmentar les coves de refugi simple, que es coneixen per les notícies que en
donen les fonts cristianes, sense poder-ne determinar la naturalesa.
Un segon grup seria el de les coves de resistència a curt termini i es tractaria
de petites cavitats naturals o artificials que s’ocuparen a l’expectativa del
què anàs passant; anteriorment, haurien servit a pastors o altres grups de
vida relativament transhumant (llenyaters, carboners, …)
El tercer vendria donat per les coves de resistència a llarg termini, correspo·
nents a espais ocupats amb anterioritat a 1229 o adaptats en vistes al desen·
volupament dels fets. El en quart i darrer grup, aquells indrets d’amagatalls:
És el cas dels llocs escollits per amagatall temporal d’objectes i són les que la
tradició convertí en coves de tresors.
De totes elles , d’una o altra forma, se’n té constància de restes arqueològics.
Però si se n’han de singularitzar algunes, aquestes són la cova dels Amaga·
talls (Son Bordils – Manacor) i l’anomenada cova del Tresor, en un indret no
determinat del Pla de Mallorca.
La cova dels Amagatalls, amb tots probabilitat, s’hauria de classificar en el
tercer grup. És un bon exemple de com els qui s’aixoplugaren disposaren de
prou temps per convertir-la en un lloc d’habitatge realitzant-hi moviments
de terra, modificacions de l’espai amb murs de pedra seca i adequacions del
trespol amb una considerable inversió d’esforços. En ella hi aparegué tot un
conjunt de materials suggeridors de què va ser tot un grup familiar el que
hi va trobar refugi, ja que hi traslladaren tot l’aixovar domèstic compost
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principalment de ceràmica comuna i de decorada, eines agrícoles i altres
petits objectes. La presència d’una clau i dels restes d’un pany és l’evidència
de com esperaven retornar a la seva llar.
La cova del Tresor, en canvi, respondria al darrer grup. Fruit d’una troballa
casual del qual es desconeix exactament el context, va permetre la recuperació
d’un conjunt de joies, pedres semiprecioses i monedes dins d’una gerra petita.
Probablement es tracta de tot el que posseïa una família, de valor monetarit·
zable, i que, en cas de recuperar-ho, els hagués permès refer la vida. [mbir]
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Dins d’un monestir de monges tancades
La presència musulmana a l’illa de Mallorca per més de 300 anys ha deixat
unes restes materials que es caracteritzen per la relativa abundància d’uns i
l’escassesa d’altres. En el primer grup s’hi haurien d’esmentar els de caràcter
ceràmic, mentres que en el segon s’han d’incloure els arquitectònics i, si bé
amb certes restriccions, els metàl·lics.
Aquestes restriccions responen al fet de què, si bé no són un conjunt nom·
brós, si que una part important d’ells tenen un particular significat que va
més enllà del valor crematístic que se’ls vulgui donar. Són vertaders docu·
ments arqueològics que testimonien un fet puntual i transcendent per la
història de Mallorca. Basten dos exemples. Per una banda, el conjunt d’eines
agrícoles trobades a la Cova dels Amagatalls (Son Bordils – Manacor) com a
part important d’un aixovar que es volgué salvar de la rapacitat de les tropes
feudals arribades a l’illa l’any 1229. Són de ferro, però pels seus posseïdors
tenien una grans importància no només limitada a la seva naturalesa mate·
rial. Eren elements de subsistència i així foren tractades. D’altra part, es té
el que significativament es ve anomenant tresor almohade, procedent també
d’una cova del Pla de Mallorca i consistent en un conjunt de joies i monedes
d’or i argent que una altra família musulmana ocultà igualment a causa de
la venguda de Jaume I.
És en aquest context que altres objectes metàl·lics realitzats amb materials
que no són els preciosos o el ferro tenen una especial rellevància. Un d’ells i
ben representatiu és una peça conservada en el Monestir de Santa Clara (Pal·
ma), on probablement hi és des dels primers moments de l’erecció. Es tracta
d’una conca de llautó colpejat i amb decoració incisa. L’estat de conservació,
en conjunt, és bo si bé presenta un romput vertical des de la vora fins la care·
na. És de forma tancada i amb el llavi recte seguit d’un coll molt curt, amb la
base lleugerament convexa. Tot junt dóna lloc a un perfil molt elegant.
El programa decoratiu, realitzat a cisell, es desenvolupa en sentit horitzon·
tal, estenent-se des del coll fins la carena, amb un total de quatre registres.
En sentit descendent, el primer és una simple cinta llisa. El segon, en canvi,
és el més complex: consta d’una inscripció en àrab que es repeteix sis ve·
gades. Els espais entre grafia i grafia apareixen llavorats amb motius entre
geomètrics i vegetals. Un epígraf se separa d’un altre per medallons amb un
motiu floral, sempre el mateix. Aquests medallons es vinculen al registre se·
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güent. Aquest torna ser un cinta llisa, més estreta que la primera, i que enva·
eix la faixa amb la inscripció tot formant bucles que n’envolten cada un dels
medallons. Finalment, es veu una franja de fulles lanceolades amb les tiges a
la part superior i enllaçades formant una orla. La base i l’interior són llisos.
Conques formalment molt semblants a aquesta, a la península Ibèrica n’hi
hi ha, entre altres llocs, en el Museo Provincial de Córdova o en el Museu
Diocesà i Comarcal de Lleida. I, fins i tot, es poden relacionar d’alguna ma·
nera amb els tres gobelets del Museu Diocesà de la Seu d’Urgell. Però és a
Itàlia on se’n troben un bon número d’elles: en la Galleria e Museo Estense de
Módena, en el Museo Poldi-Pezzoli de Milà, en el Museo e Gallerie Nazionale de
Capodimonti, en el Museo Civico Medievale de Bolònia o la Galleria Regionale
della Sicilia a Palerm, només a tall d’exemple. Val a dir, emperò, que no totes
coincideixen en el material de què estan fets. Entre altres n’hi ha d’estany,
de bronze, de llautó com la del monestir de Santa Clara i, a vegades, tenien
incrustacions en or o argent.
La funció d’aquests recipients s’ha de relacionar amb líquids. Concreta·
ment, a la inscripció de la conservada en Museo Poldi-Pezzoli de Milà així
es parla explícitament de l’acte de beure i es suggereix que es tracta d’aigua.
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Un ús comprensible, tant per la grandària habitual d’aquestes peces, com
pel fet de què els comensals dels àpats musulmans les copes i altres atu·
ells per ingerir líquids solen ser de caràcter col·lectiu. En un context cristià,
poden tenir el mateix destí, però semblaria més versemblant pensar en un
rentamans per tenir a taula.
Altra qüestió és entendre el perquè de la presència d’aquesta peça en un mo·
nestir de monges tancades. De fet, no es tracta de res infreqüent, ja que els
objectes de manufactura musulmana sovintegen arreu de centres religiosos
cristians. En el present, el llautó no es veu com a un material noble i, de fet,
aquest aliatge de coure i zinc no ho és. No era així, emperò, en temps enrere.
Sovint se’l col·locava a la par del bronze, malgrat la diferència considerable
d’aplicacions i, a certs tractat àrabs, se li dóna el nom de coure groc (şurf,
ètim de l’azófar castellà), no tant per la presència d’aquest metall en la seva
composició com en al·lusió a un color que recorda el de l’or.
Per això, s’atresoraven objectes fets de llautó, però també per altres motius.
Un era pel que representaven com a botí pres a l’enemic. A vegades, pel
simple exotisme i gairebé sempre pel seu valor intrínsec. Al marge de què
es poguessin adquirir en el mercat, sovint s’usaven com a present i eren
obsequiats, o constituïen una deixa testamentària. En el cas de centres re·
ligiosos, el fet de les inscripcions en àrab no suposava cap entrebanc per
a què fossin acceptats. Eren apreciats pel seu valor intrínsec i per l’estètic;
les llegendes en àrab sovint podien ser assumides. Dissortadament, la que
figura a la conca de Santa Clara, per ara, no s’ha interpretat.
El que si resulta un tema compromès és determinar una procedència i do·
nar una cronologia. Pels paral·lels més pròxims d’entre els que ja s’han es·
mentat, es pot suggerir una manufactura de la zona mediterrània oriental
donat que el tipus de decoració entronca amb l’habitual d’Egipte o Síria,
sense descartar influències de Pèrsia. Es tracta d’un tipus de producció pro·
pi del segle xiii i que es perllongà gairebé fins el tercer decenni del segle xiv.
El monestir de Santa Clara de Ciutat de Mallorca es va fundar l’any 1256.
Havien transcorregut vint-i-set anys des de la conquesta de Jaume I. La con·
ca de coure, possible botí de guerra i simple relíquia del passat musulmà,
recalà en ell. [mbir]
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Serà cosa meravellosa
aquesta conquesta
que prengats terra e
regne dins el mar
ƒ
A principis de desembre del 1228 el rei en Jaume era a Tarragona, envol·
tat de barons i gent principal, amb motiu del banquet organitzat per Pere
Martell, ciutadà de Barcelona i mercader. Aquest els va parlar tan elogio·
sament de Mayûrqa que tots els convidats suplicaren al rei que es posés al
front de tots i els portés a la conquesta d’aquell regne dins la mar.
Al marge d’això, hi havia altres motius per decidir l’empresa. Per una
banda, la política expansionista de la Corona d’Aragó que, tallada cap al
nord per la derrota de Muret i enfrontada amb la del Regne de Castella pel
sud, necessitava noves vies. D’altra part, hi havia els interessos feudals dels
magnats i els de caràcter comercial de la burgesia de Barcelona. Finalment,
les pràctiques corsàries de Mayûrqa donaren l’excusa definitiva, alentada
per l’esperit de creuada propi de l’època.
A finals de desembre, Jaume I, aleshores només amb 21 anys, exposà el
projecte de conquista de Mayûrqa davant les corts de Barcelona. Els tres es·
taments -clergat, nobles i burgesia- es mostraren d’acord. Es pactà repartir
les terres conquistades entre els participants en l’empresa en proporció a les
ajudes aportades.
El 5 de setembre de 1229 partí l’estol dels ports de Salou, Tarragona i
Cambrils. Les tropes estaven dividides en quatre cossos comandats pel pro·
pi monarca; Berenguer de Palou, bisbe de Barcelona; Nuno Sanç, comte del
Rosselló i Guillem Montcada.
L’esquadra desembarcà a Santa Ponça el dia 9. Allà tengueren lloc les
primeres escaramusses amb els musulmans i, en una d’lles es produí la
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mort dels Montcada. Instal·lat el campament cristià a la Real, començà el
setge de Madîna Mayûrqa que es mantendria per espai de tres mesos.
Després de diverses derrotes, el dia 31 de desembre de 1229, a trenc d’alba,
es va dur a terme el gran assalt a les murades. El rei va haver de donar per
tres vegades l’ordre d’avançar i, a la tercera, les tropes es llançaren al crit de
“Santa Maria, Santa Maria!” Hi hagué moments d’indecisió i, fins i tot, de
retrocés. El jove Jaume I hagué de cridar: “Vergonya cavallers, vergonya!”.
En aquell moment, i segons testimoni dels musulmans “viren entrar primer
a cavall un cavaller blanc ab armes blanques; e aço deu esser nostra creença
que fos sent Jordi”. I, a la fi, es romperen les files dels defensors musulmans.
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Jaume I i la conquesta de Madina Mayurqa
al retaule de sant Jordi de Pere Niçard
Entre les representacions pictòriques medievals dels fets de la conquesta de
Mallorca l’any 1229 per part de les tropes de Jaume I destaca la que forma
part d’un dels compartiments de la predel·la del retaule de sant Jordi pintat
devers 1468-1470 per Pere Niçard i Rafel Mòger per a la capella de la con·
fraria dels cavallers, a la desapareguda església de Sant Antoni de Pàdua, i
actualment conservat al Museu Diocesà.
Es tracta d’una obra emblemàtica de l’art illenc, molt innovadora en el seu
temps per la influència dels models flamencs o la introducció de la tècnica
de la pintura a l’oli, i excepcional pel valor documental de la representació
més o manco realista de la Ciutat de Mallorca del segle xv, fet pel qual cons·
titueix una de les obres més estudiades de la pintura medieval mallorquina.
Sense entrar en una anàlisi de tot el conjunt que, en tot cas, resultaria re·
iterativa respecte al ja publicat en nombroses ocasions, el que aquí inte·
ressa ressaltar és el lligam d’aquesta obra, i especialment del fragment de
la predel·la que representa l’entrada de Jaume I a Madina Mayurqa, amb
la concepció mítica dels fets de la conquesta. Una visió que es començà a
forjar poc després del 1229, plasmant-se sobretot en la celebració de la festa
de l’Estendard.
En primer lloc, cal recordar que el retaule és dedicat a sant Jordi, patró dels
cavallers, destacant-se l’important paper que tengué aquest sant en la con·
questa de Mallorca, ja que, segons les cròniques, ajudà les tropes cristianes
en l’assalt a la ciutat. Si a la taula central aquest enfocament queda implíci·
tament expressat en la identificació de la Ciutat de Mallorca com a població
alliberada del drac, metàfora del triomf del cristianisme davant l’Islam, a la
predel·la es fa totalment explícit amb la representació de sant Jordi enco·
ratjant els conqueridors amb l’espasa en alt. Es pot distingir pel seu cavall
blanc, la creu vermella sobre fons blanc i el nimbe de raigs. Cavalcant al seu
costat, hi ha el rei En Jaume, identificable per la mítica cimera del Rat Penat.
L’escena es desenvolupa a la Porta de Santa Margalida, tot i que Pere Niçard
la representa no com devia ser el 31 de desembre de 1229 sinó tal com ell la
degué conèixer a mitjan segle xv. En aquest sentit, s’ha destacat la presència
d’alguns elements més o manco realistes com ara la representació de l’absis
de l’església de Santa Margalida, la tipologia i la distribució de les cases
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urbanes o les creus vermelles de la mateixa porta, que donaren lloc a una de
les seves denominacions populars, això és la de “Porta Pintada”.
Per altra banda, els estudis més recents han posat en evidència que la con·
fraria dels cavallers volgué plasmar en el seu retaule no sols els fets de 1229 i
la miraculosa participació del seu sant patró al costat del rei En Jaume en el
moment de l’assalt final, sinó també la commemoració anual de la conques·
ta o festa de l’Estendard, documentada des de 1287 i organitzada pels jurats,
bona part dels quals pertanyien a la confraria de sant Jordi.
Gabriel Llabrés ja va advertir sobre l’actitud de les tropes afirmant que diríase que el pintor solo había visto las tropas con sus guarniciones de fiesta y en días de
parada ó torneo y así las representó en la pradella que ofrecemos, en donde á poco que
se advierta, se reparará en la falta de furia entre asaltantes y defensores (LLABRÉS,
1901-1902: 239). Aprofundint en aquest aspecte, Gabriel Llompart, Joana M.
Palou i Francesc Ruiz, en els diferents articles de la completa monografia
sobre el retaule de sant Jordi publicada amb motiu del procés de restauració
de la taula central l’any 2001, plantejaren la vinculació de diversos elements
de la representació amb la festa de l’Estendard. A tall d’exemple, es pot es·
mentar el soldat que oneja l’estendard reial dalt de la porta de Santa Mar·
galida, aspecte documentat pel Pare Llompart en el cerimonial medieval de
la festa, a més de l’actitud relaxada, les robes i l’armament de gran part de
les tropes.
Expressant-ho de manera molt sintètica, podem dir que a través del seu
retaule la confraria dels cavallers volgué manifestar dos aspectes fonamen·
tals. Per una banda, la identificació amb l’ideal cavalleresc que represen·
tava el seu sant patró, model de miles Christi, sant màrtir i protector en les
conquestes de la corona catalanoaragonesa contra l’Islam. Per altre costat,
les referències a la festa de l’Estendard impliquen el record als orígens i la
reafirmació per part de l’estament dels cavallers del nou ordre social, polític
i religiós establert a partir de 1229.
Finalment, s’ha de tenir en compte que l’estat actual de la predel·la palesa
la important intervenció realitzada pel restaurador Arturo Cividini als anys
seixanta. A través de les fotografies de Jeroni Juan anteriors a aquesta inter·
venció, es pot veure que l’estat de conservació de la predel·la, així com el de
la taula principal, era pèssim. En el cas de la predel·la, la pintura presentava
zones de despreniments, especialment a l’escena del martiri de sant Jordi,
i s’havia perdut quasi per complet la cresteria daurada que emmarcava les
escenes, que Cividini va reconstruir. [mmg]
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En temps del Rei en Jaume…

…la ciutat se poblà de
cristians e tota l’illa
ƒ
La Ciutat i la Part Forana es repartiren entre el rei i membres de l’alta
aristocràcia catalana –Nunyo Sanç, el bisbe de Barcelona, el comte d’Em·
púries, el vescomte de Bearn…- que havien participat en l’empresa. Cada un
d’ells cedí part dels seus béns a diferents estaments fonamentals pel projec·
te d’incorporació de l’illa a la Corona d’Aragó, entre els quals destaquen les
ordes religioses –en particular les mendicants: franciscans, dominics…- i les
militars –templers, hospitalers…-.
Els colons o repobladors, procedents de molts territoris europeus, tot i
que majoritàriament catalans, s’estenen per l’illa i a finals del segle xiii ja
han ocupat tot el territori. Es tracta d’una població dispersa que en tot cas
ocupa antigues alqueries i que s’organitza en parròquies. Aleshores parrò·
quia i vila eren sinònims, això a més de que la primera organització admi·
nistrativa de l’illa va ser eclesiàstica, afavorida pel rei que tengué cura de la
dotació econòmica de l’Església.
La religió cristiana va jugar un paper fonamental en el procés de repo·
blació, atès que la conquesta s’havia escomès com a creuada i que grans
eclesiàstics havien contribuït de manera important a l’empresa de Jaume
I. A menys de vint anys de l’arribada dels catalans a Mallorca ja s’havien
construït o començat una quarantena d’hospitals, convents, monestirs i so·
bretot d’esglésies parroquials, les quals eren referent imprescindible per als
nous pobladors.
Els cloquers o campanars de les parròquies rurals convocaven als oficis
religiosos, però també a les assemblees cíviques o avisaven de perills i podi·
en servir de refugi. A la vora de l’església es feia –es fa encara- el mercat set·
manal. A l’interior a més de les imatges sagrades, vasos, ornaments i llibres
litúrgics, s’hi guardaven els documents municipals. La xarxa de parròquies
organitza el territori i cohesiona la població que hi reconeix les arrels.
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Sota la protecció de la Santa Seu
El primer esment d’una organització parroquial de Mallorca data de 1236,
quan Ferrer de Santmartí, paborde de Tarragona estructurà la percepció
del delme. Però és a partir de l’any 1248 quan es pot començar a besllu·
mar aquesta incipient organització. Les dades les faciliten dues bul·les pro·
mulgades pel papa Innocenci IV, a Lió estant. La primera data de l’1d’abril
d’aquell any i posà sota la protecció papal l’Església mallorquina. La segona,
de 14del dels mateixos mes i any, reitera aquesta protecció. Ara bé, el que és
més important: s’hi especifica un llistat de temples parroquials i les seves
advocacions. Molt d’acord amb l’espiritualitat pròpia del segle xiii, la majo·
ria es trobaven dedicats a Santa Maria, però no hi mancaven sants apòstols
ni altres patronatges.
No és un gest singular ni d’un tracte especial per part de la Santa Seu, sinó
d’una actuació ben emmarcada en un aspecte de la doctrina papal que es
remuntava al segle xi. A l’any 1091, el papa Urbà II va emetre dues bul·les: la
Cum universae insule el 3 de juny i la Cum omnes insulae el 28 del mateix mes.
A partir d’elles, totes les illes –qualsevol illa del món- es trobava sotmesa a
la jurisdicció dels successors de sant Pere. Una declaració que originà no
pocs entrebancs amb reis i emperadors, tant i més quan el seu fonament es
trobava en la Donatio Constantini de l’any 303 i que s’ha demostrat que era
una falsificació.
Sigui com sigui, la relació d’esglésies consignada en la segona de les bul·les
permet establir un primer mapa de com s’anava creant una nova estruc·
tura territorial en substitució del que havia estat la divisió en districtes de
l’època musulmana. Si aquests havien estat catorze, l’al·ludida llista registra
fins a trenta-una parròquies a la Part Forana, més els temples ubicats dins
Ciutat de Mallorca, que eren set.
Com és ben sabut, els temples en general i els parroquials en particular eren
el centre de la vida de la comunitat. Les esquelles i les campanes marcaven
no sols el ritme de les hores, sinó que també eren vehicle per a la difusió
de notícies. A l’interior o al seu recer s’organitzaren i reuniren les primeres
municipalitats, a la vegada que era el lloc on s’impartia justícia. L’església
-la institució i l’espai físic-, era testimoni i salvaguarda tant de vius com de
morts. No es sorprenent, per tant, que principalment l’església parroquial i
el seu fossar es convertissin ràpidament en l’element determinant per aglu·
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tinar una comunitat. En aquest sentit, s’ha de tenir ben present el paper de
la parroquialització pel que fa al control de la població rural dispersa i que,
a la vegada, serví d’excusa per articular la fiscalitat. Aquesta va esser una de
les causes dels primers conflictes entre els habitants de la Part Forana i els
de Ciutat de Mallorca, encara que hi havia altres motius com el fet de què
Mallorca, en principi, es va considerar un terme municipal únic on Ciutat
de Mallorca era el caput insule. Un model que es trencà ben aviat, ja que la
parroquialització conduí a la municipalització. El creixement d’antigues al·
queries musulmanes fins esdevenir viles amb la corresponent parròquia i el
naixement de nuclis de població a recer de les esglésies donà lloc a un procés
d’organització territorial que tengué la seva consolidació amb les Ordinaci·
ons de 1300 a impuls de Jaume II.
Només ha subsistit una minoria d’aquestes esglésies de poblament inicial.
En general, es tracta d’edificis de dimensions reduïdes, fets de paradament i
amb una decoració mínima. Consten d’una sola nau, de forma rectangular,
amb dos o tres arcs ogivals que donen suport a una teulada de dos aiguaves·
sos; l’interior rarament té volta o enteixinat. En origen, sols hi havia l’altar
dels presbiteri lleugerament elevat i acompanyat d’un senzill retaule o una
escultura d’importació; algunes vegades, aquests elements eren més antics
que el propi edifici. Els peus de la nau solien veure’s coronats per una espa·
danya amb una o dues campanes.
S’utilitzà una tècnica constructiva molt simple , tal vegada per què els en·
carregats del disseny i de la construcció no eren prou experts. D’aquí que la
majoria d’elles patissin aviat les conseqüències d’un sistema de forces mal
repartit i que, pocs anys després, haguessin de patir reformes estructurals
profundes o senzillament s’havien d’enderrocar per construir-ne de noves.
Per a la construcció se serveixen de la pedra, quan bona part dels construc·
tors del moment coneixien prou bé la tècnica del tapial, més econòmica i de
provada efectivitat. En tot cas, resta clara al llarg dels cristianisme medieval
la predilecció de la pedra per a la construcció d’esglésies -Tu est Petrus-, fins
i tot, utilitzant materials de molt baixa qualitat en contra del tapial que,
malgrat usar-se pels cristians de manera abundant, es podia identificar amb
el sistema constructiu preferit per l’enemic especialment a les mesquites.
Part d’aquestes esglésies de colonització han desaparegut i sols en uns pocs
casos se n’ha conservat qualque dibuix o algun resta de parament. En canvi,
han perdurat d’altres que, per una o altre raó, no varen subsistir com a tem·
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ples parroquials. Lògicament, la majoria de les intactes es troben en llocs
relativament aïllats. El seu estudi, fins el present, s’ha limitat al cos de l’edi·
fici principal, considerant-lo com a únic i sense tenir en compte l’entorn.
D’aquesta manera, s’ha passat molt per damunt el qüestionar la possible
existència de sagreres que n’hi estiguin vinculades i no se n’ha valorat prou
el paper dels fossars. [mbir]
VILLANUEVA, 1852: 288-289.
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Bul·la del papa Innocenci IV
que posa els béns de la diòcesi i de les esglésies de
Mallorca sota la protecció de la Santa Seu
Innocenci bisbe, servent dels servents de Déu. Al venerable germà bisbe de
Mallorca, salut i benedicció apostòlica. Atès que se’ns demana una cosa jus·
ta i honesta, tan la força de l’equitat com la raó exigeixen que la sol·licitud
del nostre càrrec ho dugui a terme. Per això assentim de bon grat a la teva
justa petició, acollim sota la protecció de sant Pere i nostra, l’Església de
Mallorques, subjecta immediatament a l’Església romana, amb les seves es·
glésies, castells, viles, homes, possessions i altres béns, que en el present
posseeix de dret o que, amb l’ajuda del Senyor, pugui aconseguir en el futur
per mitjans justs, i l’emparam amb el patrocini del present document. Hem
fet inscriure els noms dels béns actuals, que són aquests: en la ciutat de
Mallorques, les esglésies de Santa Eulàlia, Santa Creu, Sant Jaume i Sant
Miquel amb totes les seves pertinences; els monestirs de Sant Andreu, Sant
Antoni i Santa Maria Magdalena amb les capelles que en depenen i totes les
seves pertinences; en la diòcesi de Mallorques, les esglésies de Santa Maria
de Marratxí, de Santa Maria del Camí, d’Alaró, de Santa Maria de Rubines
i de Sant Pere de Centcelles, amb totes les seves pertinences; les esglésies de
Santa Maria d’Inca, de Sant Llorenç de Selva, de Sant Miquel de Campanet,
de Pollença, d’Escorca i de Sant Jaume de Guinyent amb totes les seves per·
tinences; les esglésies de Sant Joan i de Santa Margalida de Muro, de Santa
Maria d’Artà, de Santa Maria de Bellever, de Santa Maria de Manacor, de
Santa Maria i de Sant Joan de Felanitx, amb totes les seves pertinences; les
esglésies de Sant Julià de Campos, de Santa Maria i de Sant Pere de Mon·
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tuïri, de Sant Miquel de Llucmajor, de Santa Maria de Sineu, de Sant Pere
de Petra, de Santa Maria de Bunyola, de Sant Bartomeu de Sóller i de Santa
Maria de Valldemossa, amb totes les seves pertinences; les esglésies de Sant
Pere d’Esporles, de Santa Maria de Puigpunyent, de Sant Joan de Calvià i de
Santa Maria d’Andratx, amb totes les seves pertinences; les cases, les posses·
sions i les rendes que té en la dita ciutat; les possessions i les rendes que té
en el territori de l’esmentada ciutat; les possessions i les rendes que té en els
termes de les viles de Marratxí, de Canarossa, d’Inca, de Muro, de Sineu, de
Petra, d’Artà, de Campos i de Montuïri; els molins que posseeix en la ciutat
i en la diòcesi de Mallorques; les possessions i les rendes que posseeix en
els termes de les viles de Pollença, de Guinyent, de Manacor, de Felanitx, de
Puigpunyent, de Calvià i d’Andratx; les possessions i les rendes que té en el
terme de les muntanyes, de les viles de Sóller, d’Esporles, de Canet i de Bu·
nyola i la part que té en la vila d’Inca, i la part que té en la vila de Pollença.
Que a ningú absolutament no li sigui lícit infringir aquest document de la
protecció nostra o gosi anar-hi en contra temeràriament. Si qualcú inten·
tava de fer-ho, ha de saber que correrà en la indignació de Déu omnipotent
i dels seus benaventurats apòstols Pere i Pau. Donat a Lió, el dia devuité
abans de les calendes de maig, en l’any quint del nostre pontificat. Traduc·
ció: mossèn Pere-Joan Llabrés
Commemoració…, 1998.
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Les imatges de les esglésies de repoblació:
La marededéu de la Cel·la Vella
En el procés de colonització feudal o de repoblació que va seguir de manera
immediata la conquesta, l’Església hi va tenir un paper primordial, atès el
caràcter de croada i la intervenció de certs estaments eclesiàstics. És per això
que a mitjan segle xiii monestirs, hospitals i sobretot parròquies s’estenen
per tota l’illa. Les esglésies parroquials de la part forana es construeixen
segons el model conegut com a cistercenc: nau única rectangular, dividida
en dos o tres trasts mitjançant arcs diafragma que sostenen coberta de dos
aiguavessos; i s’usen no tan sols per a les funcions litúrgiques pròpies, sinó
també com a lloc de trobada, de reunió i de refugi de la comunitat de colons
dispersos. Tenen a més una imprescindible funció de fita, de referent per a
la població.
Les parròquies s’abillaven amb els necessaris elements litúrgics: vasos, lli·
bres, ornaments, creu...; i amb elements devocionals, sobretot imatges de
les marededéus titulars de les esglésies, de Crist i potser també d’algun sant.
Són molt poques les peces conservades degut a canvis de models estilístics i
conseqüent substitució i a la pròpia fragilitat de les obres. Tot i així les que
ens han arribat permeten entendre les característiques, l’origen i la funció
que tenien: el Crist del Sant Sepulcre, Nostra Dona del Cocó de Lloseta o
la de Sant Salvador d’Artà –la qual procedeix del monestir de Bellpuig- en
són exemple. També ho és la marededéu de la Cel·la Vella de Pollença que es
conserva en el Museu Municipal de la vila.
L’advocació d’aquesta escultura li ve de l’humil ermita de la costa pollenci·
na, documentada des del segle xiv, a la qual es venerà durant segles. L’any
1528 l’ermità fra Llucià Jaume va fer una sèrie de reformes a l’ermita i sol·
licità aquesta imatge de la Mare de Déu que aleshores es trobava en una de
les capelles laterals de l’església parroquial. Tot i les intervencions no gaire
acurades que ha patit es veu per la forma i l’estil de l’escultura, d’arrel bi·
zantina i de tradició romànica, que es pot adscriure al primer quart del segle
xiii: molt estilitzada, entronitzada, originàriament portava l’Infant assegut
en el centre, sobre la falda; Maria vesteix túnica a la moda de l’època, amb
coll rodó i sense tallar a la cintura i mantell, a més de vel que devia anar ce·
nyit per còfia o per corona. Els rostres són de trets regulars, ulls grossos, bai·
xos, amb lleu somriure agradós tot i que inexpressiu. És obra comparable a
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peces procedents dels tallers gironins de finals del segle xii i de principis del
xiii, com per exemple i entre d’altres a la marededéu de Fossa d’Ullà.
Ateses les característiques i la cronologia aquesta marededéu de la Cel·la
Vella ha de ser la representació de la titular de la primera parròquia de Po·
llença -la que s’esmenta a la bul·la d’Innocenci IV de 1248-, la que rep pre·
sentalles i ex-vots a l’ús al llarg dels segles. Construïda la nova església sobre
el solar de la primerenca, devers el segon quart del segle xv la imatge de
Nostra Dona dels Àngels degué substituir la primera titular, la qual passada
de moda i malmesa tanmateix es va preservar.
La marededéu de la Cel·la Vella o antiga Santa Maria de Pollença resulta
bon exemple de l’escultura, sobretot mariana, que presidia les parròquies
de la repoblació de Mallorca. Es tracta de peces importades generalment de
tallers catalans i encara més, gironins. Tot plegat s’ha de considerar que la
rapidesa exigida pel procés de repoblació encara no permetia ni l’arribada
ni l’establiment de menestrals qualificats i que els colons que ocupaven les
terres novament conquerides havien de menester fites i referents, records de
les arrels tradicionals, culturals i religioses que els lligaven a les seves terres
d’origen i que la població sotmesa havia de reconèixer com a símbols dels
nous temps. [jmp]
ROTGER, 1969: 178-179 ; LLOMPART i PALOU 1997 : 385 ; PALOU, 1998a :
21-22 i 24 ; PALOU, 2002 : 74-75.
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Mallorca tengué la consideració de regne des del moment de la conques·
ta. Tanmateix la constitució de la corona de Mallorca i dels territoris que la
composaven va ser per voluntat de Jaume I, en un temps en el qual no existia
la concepció nacional dels estats.
L’any 1230 el rei dictà la Carta de Franquesa amb la qual establia i re·
gulava el marc institucional i jurídic de Mallorca. El sistema estimulava la
repoblació, reforçava la monarquia i es mantindria amb pocs canvis gairebé
al llarg de tota l’Edat Mitjana. El rei era el garant de la justícia. Els òrgans
eren el batlle i el veguer com a jutges, amb els prohoms com a assessors.
La Madîna Mayûrqa, esdevinguda ara Ciutat de Mallorca era el centre d’un
únic municipi o universitat que aleshores abastava tota l’illa. Per a la seva admi·
nistració Jaume I dictà la Carta de Municipalitat l’any 1247 i creà l’any 1249 la
Juraria i el Consell, controlats pel rei a través del batlle. Els jurats en nombre de
sis exercien el càrrec de manera obligatòria i gratuïta durant l’any, nomenaven
el Consell i els nous jurats. Aquest esquema municipal s’aplicaria a l’organitza·
ció institucional de les viles que poc a poc anaren sorgint arreu de l’illa.
El Regne de Mallorca va romandre constituït en les disposicions testa·
mentàries del rei en Jaume I de 21 d’agost de 1262 i assignat en herència a
l’infant en Jaume, fill menor del rei i de Violant d’Hongria, el qual regnaria
com a Jaume II de Mallorca (1276-1311).
En vida de Jaume I, l’infant en Jaume l’any 1256 era reconegut com a hereu
del Regne, a l’església parroquial de Santa Eulàlia de Ciutat, on l’any 1276
juraria els Privilegis i Franqueses del reialme. A partir d’aleshores, 1256, i al
llarg de gairebé vint anys, l’infant hi exercí funcions de procurador i va anar
assumint un protagonisme de cada vegada més gran.
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El rei en Jaume I, conqueridor de Mallorca i creador del regne privatiu va
morir el 27 de juliol de 1276.
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Nostra Dona de la Grada i la dedicació mariana
de la catedral de Mallorca
L’any 1232 el rei En Jaume camí de Barcelona s’acomiadava de la gent que
deixava a Mallorca expressant que entre el que havia fet després de la con·
questa “haiam nos aquí hedificada església de nostra dona Sancta Maria”.
La frase va induir historiadors antics a entendre que aleshores ja s’havia
iniciat la construcció de la catedral. La investigació ha demostrat tanmateix
que la seu gòtica de Mallorca és obra l’inici de la qual correspon al regnat de
Jaume II gairebé ja en el tomb del segle. En temps de Jaume el Conqueridor
immediatament després de l’entrada a la Ciutat es va purificar la mesquita
reial i se la dotà dels elements litúrgics necessaris per a la nova funció com
a seu catedral de Mallorca. Així s’acomplia el vot reial de dedicació d’una
església a la Mare de Déu si la conquesta de Mallorca reeixia i es posaven
els fonaments de la catedral com a monument de gran representació, com
a església reial destinada a ser escenari dels grans actes de la monarquia i
sobretot com a mausoleu de la dinastia mallorquina. I així s’entén també
que el segell de la catedral de Mallorca sigui justament la representació de
la Mare de Déu entronitzada sobre les ones de la mar, tal i com es pot veure,
entre d’altres exemples, a la il·lustració de la coberta del Llibre d’Actes de
1376-1379 que es conserva a l’Arxiu Capitular.
En vida del rei En Jaume sols es dugueren a terme petites obres d’adaptació
de la mesquita per a la litúrgia cristiana, però tanmateix la nau islàmica va
conviure amb la construcció gòtica del segle xiv i de fet es va conservar fins
l’any 1386. Tot i així la seu catedral es va haver d’abillar amb llibres, vasos i
ornaments imprescindibles per a les celebracions litúrgiques cristianes. I
també es va haver d’enriquir amb elements devocionals, entre els quals una
imatge de la titular, la Mare de Déu. Les característiques formals i estilísti·
ques de la imatge anomenada Nostra Dona de la Grada, la seva història i
tradició i la constància documental de que la actual imatge titular, obra de
Pere Morey de finals del segle xiv, substitueix una marededéu anterior, per·
meten identificar la Grada com a la primera representació titular de la seu.
Aquesta escultura en fusta, amb poques restes de policromia original, va
patir una malaurada intervenció l’any 1592 que emmascarà els colors pri·
merencs i canvià caps i mans, donant un estrany i desproporcionat aspecte
a les dues figures. Maria seu entronitzada sobre un escambell decorat entre
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altres elements amb les barres catalanes característiques de l’ensenya reial.
Va vestida amb llarga túnica d’escot rodó, cenyida amb corretja a la cintura i
plecs en forma de Ve que cauen fins als peus; una capa li cobreix les espatlles
i es recull sobre el genoll dret; sobre el pit porta un medalló rodó que potser
antigament mostrava alguna gema. El braç dret s’estén i amb la mà devia
dur un ramell o un ceptre. Amb la mà esquerra sosté el Nin assegut sobre el
genoll, abillat amb túnica llarga, sense cap tall. La mà dreta beneeix i amb
l’esquerra porta el globus. Totes aquestes característiques permeten datar
l’escultura del tercer quart del segle xiii. Justament aleshores, l’any 1269, es
documenta la primera consagració coneguda de l’altar major de la catedral
ad honorem Dei Genitricis Virginis gloriosae. Això ensems amb el senyal reial que
decora el tron de la marededéu fan pensar que aquesta és la primera imatge
que representa Nostra Dona de la Seu, que dins la vella mesquita cristianit·
zada presidia el presbiteri i que atès el caràcter reial de la catedral es tracta·
ria d’una donació del rei En Jaume. D’altra banda no es tracta d’una imatge
arrelada en la tradició romànica i l’eclecticisme propi de tallers locals cata·
lans, com és el cas de les imatges marianes de les esglésies de la repoblació
mallorquina, sinó d’una obra d’estil capdavanter, a la manera de les que es
produeixen a l’Illa de França o sota la seva influència. Es comparable amb
altres peces principals, també de procedència francesa com poden ser la
marededéu de Miranda de Arga o la que representa Santa Maria d’Iranzu,
a Navarra; la de la Coronació o la de l’altar major, ambdues de la catedral
de Toledo; la del Sagrari de la catedral de Salamanca; i sobretot la imatge
de Nostra Dona dels Correchs, de la catedral de Sant Joan de Perpinyà, la
capital continental del nou Regne de Mallorca. S’entén que el rei adquirís o
comanàs la patrona de la catedral del seu nou reialme a algun dels obradors
que produïen imatges segons els corrents estilístics coetanis més avançats.
La imatge degué passar a la capella reial o presbiteri en estar conclòs i a
finals del segle xiv, quan Pere Morey construí el retaule major presidit per
la gran escultura que ara està a la capella de la Trinitat, es va desplaçar a la
primera capella del claustre o clastra –quan la construcció de les naus sols
havia arribat a l’indret del Mirador-, a la qual s’accedia amb un esgraó o
grada que va acabar per denominar-la. En el segle xv algun document s’hi
refereix com a Santa Maria l’Antiga, denominació que corrobora la tradició
devocional de que ja aleshores era objecte. Des de 1511 com a Nostra Dona de
la Claustra va ser la patrona de la confraria de brodadors i pintors.
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La figura de Nostra Dona de la Grada esdevé testimoni primerenc de la de·
dicació mariana de la catedral, de la relació del rei En Jaume amb la seu i de
la funció de l’art en la construcció del nou reialme. [jmp]
DURLIAT, 1964: 126-142; SEBASTIÁN, 1969; LLOMPART i PALOU 1995 :
54-55, 67 i 72; DOMENGE, 1997; PALOU 1998b : 222-224.
En temps del Rei en Jaume…
…Confirmà en son testament el reialme de Mallorques 57

El « Llibre d’argent »
Bell i rar reliquiari de la seu catedral de Mallorca que es conforma a manera
de llibre, d’aquí la denominació popular, amb dues fulles de fusta cober·
tes per planxa de plata, decorades amb esmalts molt perduts actualment, i
petites gemes. En origen les dues fulles es presentaven unides potser amb
petites frontisses o amb cintes, les quals ara s’han perdut. Cada una de les
fulles està dividida en vint-i-quatre requadres cada un dels quals guarda
una relíquia embolicada amb tela, identificada sobre la vorera del quadret
amb caràcters gòtics. Les quaranta-vuit relíquies són molt variades, amb
restes de personatges i elements de l’Antic Testament: de la mata ardent de
Moisès o del gaiato amb el qual va obrir les aigües del mar Roig...; i del Nou
Testament: de Jesucrist: del pessebre de Betlem, del pa de l’última Cena, de
distints elements de la Passió, del Sant Sepulcre...; i dels apòcrifs o d’altres
textos: de la túnica o del sepulcre on es diposità el cos de la Mare de Déu;
d’apòstols, de sants i santes, de màrtirs..., en un conjunt extraordinari que
il·lustra sobre el valor espiritual que es conferia a les relíquies durant l’edat
mitjana, així com també de la importància que tenien per al temples o per a
les persones i comunitats que les custodiaven.
Tot i que està documentat en els inventaris de la seu des de finals del segle
xiv, resulta arriscat adjudicar origen i datació al “Llibre d’argent”, perquè
no presenta marca de població i perquè no es coneixen paral·lels directes, bé
que per la configuració com a tauleta, per la disposició de les relíquies i per
certs aspectes decoratius s’ha comparat amb el reliquiari de la col·legiata
de Roncesvalles dit “Tauler d’escacs de Carlemany” o també amb les Tablas
alfonsíes de la catedral de Sevilla.
Atesa la configuració de l’obra tradicionalment s’havia considerat que era
un altar portàtil o de campanya del rei en Jaume i en conseqüència es datava
en l’època de la conquesta. Tanmateix una dada que aporta Miralles Sbert
pot resultar indicativa de la filiació i de la cronologia de l’obra, a més de fer
més entenent la consideració d’altar portàtil: a la processó cívicoreligiosa
de la “Festa de l’Estendard” que commemorava l’entrada catalana a Ciutat
de Mallorca hi figurava el reliquiari. Aquesta celebració està documentada
des del 1287, quan la identitat i la independència del Regne de Mallorca
està en entredit i ha de menester símbols i manifestacions que refereixin
al teòric naixement en el moment de la conquesta. Aleshores els obradors
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d’argenters de Montpeller ja estan organitzats, comencen a usar el punxó
i sobretot tenen un gran prestigi i té sentit que una obra important com el
“Llibre d’argent” s’encomanàs allà. A Perpinyà, la capital continental del
Regne de Mallorca, ja hi havia tallers d’argenteria que es miraven en el mi·
rall de Montpeller. A Mallorca els argenters no es signifiquen fins a principis
del segle xiv. [jmp]
MIRALLES, 1961: 301-303; DOMENGE, 1991: 124-126.
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Motlle de pissarra
Quan a la Seu de Mallorca –no fa gaire temps- es va desmuntar l’antic forn
de les hòsties, ubicat a la vora de la capella de Sant Pere, aparegué una
pesada llosa de pissarra de forma aplanada per les dues cares principals
mostrant en elles indicis de unes excavacions o cassoletes. Una vegada alli·
berades dites cassoletes de l’argamassa que les havia mantegut incorporades
al mur de la construcció artesanal es destriaren clarament una partida de
motlles en ambdues cares.
La superfície superior du excavades una peça discoïdal consemblant a un
segell de cera de forma major representant un genet o cavaller armat al ga·
lop en torn del qual compareixen alguns bonys o botons, els majors, estre·
llats. La llosa està erosionada i esmorrellada per un extrem de forma que
de les cinc cassoletes restants en forma de peixos n’hi ha un tan malparat
que sols en resta la cabota. D’altre banda val a dir que dita fauna ictiològica
està bastant ben emmotllada.
La que hem anomenat superfície inferior presenta un altre estol de peixos
llavorats pel mateix estil que els anteriors, tot i que de mesura al quant mes
reduïda. L’estol es presenta en formació, arrenglerats els individus en tres
fileres de set peixos i una filera de sis peixos, el darrer dels quals ha estat
espipellat per l’erosió que sols n’ha deixat sencera també la cabota.
L’esmentada llosa utilitzada com a múltiple motllura es evidentment peça
d’importació a l’illa ja que entre les formacions minerals que la compacten
no hi figura la pissarra. En canvi no podem dir el mateix respecte a l’obra·
dura amb que l’han conformada atès que la iconografia que presenten ens
resulta familiar.
En primer lloc hem de dir que la factura dels peixos, amb les escates tan
realistes, ens recorda certes peces d’argenteria en venda encara avui en dia
en el comerç artesà local. Aquests peixos tenen el cos articulat de forma
que els permet flexionar-se. I supòs que deuen usar-se com a pendantif i
complement de l’abillament femení. Ara bé si tenim en compte el caràcter
de motllos dels nostres originals semblaria que més be hem de desembocar
en l’activitat dels forns antics que confeccionaven figuretes de pasta dolça
o massapà, llaminadures pels infants o pels que no ho eren tant. En darrer
terme eren les monges les que en els parvularis repartien “canets” i “pei·
xets”, però a inici del segle xx encara eren freqüents en els tractats de cuina
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mallorquina “els peixos de pasta reial” i en els forns de pa dels pobles eren
objecte de la il·lusió de la patuleia “els homonets” i “les nines” de pasta de
“crespell” amb el sucre ben escatimat. El material amb el qual es fabricaven
els motllos per alimentació a la Mallorca d’ahir podia ésser la fusta com
es el cas de la col·lecció del Museu del convent de Santa Clara de Ciutat.
En canvi la fabricació d’hòsties per a la celebració eucarística es feia com·
primint la pasta dins els hostiers que tenien forma de esmolles. Bartomeu
Ferrà en publicà un repertori. Fa poc ha estat identificat, per Joan Nadal, un
motllo de test paleocristià trobat a la basílica de Son Bou (Menorca)com
per emmotllar pa beneït (typarion).
Pel que fa al gran motllo representant un cavaller medieval al galop cal
precisar que es tracta de la iconografia d’un rei amb corona, sense màscara
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protectora, que cavalca damunt un cavall cobert amb manta amb les barres
d’Aragó. Alça amb el braç dret l’espasa i manté davant el cos un escut em·
barrat triangular. L’única diferencia que mostra respecte dels segells uti·
litzats per legitimar documents en la cancelleria reial, recopilats per Ferran
de Sagarra a la primeria del segle passat, radica per una banda en la mesura,
bastant major en el nostre cas, i en els cercles de decoració que presenta el
nostre exemplar. Els segells de cera esmentats tenen tot el camp llis, fora
vores ornamentals, presidint el monarca a cavall. El nostre exemplar està
mes ben obrat, com hem dit.
Respecte a la data de la llosa llavorada cal remuntar-la a la primera meitat
del segle xiv. Cal tenir present que a partir del rei Pere IV el Cerimoniós les
efígies reials equines dels segells són presentades pels orfebres sempre amb
el casc adornat amb la cimera amb l’efígie del dragó alat ( “rat penat”). Així
doncs sembla que ens trobam davant una curiositat artística del temps de
la dinastia de Mallorca. La seva trajectòria és un enigma. [gll]
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Assò és registre de
les franqueses e
privilegis qui dades e
atorgades foren per
lo molt alt senyor en
Jacme, per la gràtia
de Déu rey d’Aragó,
de Malorques, de
Valèntia, compte
de Barchel·lona e
d’Urgel, e senyor
de Muntpestler,
als pobladors e
habitadors de la
ciutat e del regne de
Malorques.
ƒ
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Atès el testament de Jaume I, el regne de Mallorca comprenia les illes de
Mallorca i Eivissa –a les quals s’afegiria Menorca el 1285-, la senyoria de
Montpeller amb la baronia d’Omeladès i el vescomtat del Carladès, els com·
tats del Rosselló i la Cerdanya, el Conflent i el Vallespir i el port de Cotlliure.
Formava part de la confederació de regnes que constituïa la Corona d’Aragó.
Tanmateix l’existència del regne privatiu de Mallorca va ser denunciada
des de l’endemà mateix de la mort del rei en Jaume I i foren constants els
intents de reintegrar els territoris a la sobirania del rei d’Aragó, del qual el
de Mallorca sempre seria feudatari, a més de mantenir el vassallatge al rei de
França pels territoris continentals.
La història política del regne de Mallorca és complexa, violenta, inestable
i curta, sotmesa sempre a les intencions annexionistes dels diferents monar·
ques aragonesos. A Jaume II, rei entre 1276 i 1311, succeïren Sanç (1311-1324)
i Jaume III (1324-1343). Per fi l’any 1343 el rei Pere IV d’Aragó, dit el Cerimo·
niós, desembarca a Peguera i a Ciutat de Mallorca es feu coronar rei en
una cerimònia esplèndida. El 1344 s’apoderà del Rosselló. Jaume III intentà
recuperar el seu reialme, però l’empresa acabà de manera tràgica a la batalla
de Llucmajor, on el darrer monarca privatiu va morir el 25 d’octubre de 1349.
El regne privatiu de Mallorca retornà definitivament a la Corona d’Aragó.
La breu història com a regne independent va produir algunes de les mani·
festacions intel·lectuals i artístiques més originals, belles i admirables del
nostre patrimoni.
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El Crucifix del Davallament d’Eivissa
Peça única del patrimoni artístic medieval de les Balears és el Crucifix gòtic
del Museu Arqueològic d’Eivissa que en principi fou la figura central d’un
grup del Davallament de la Creu, complex cultural-iconografic ben caracte·
rístic del segle xii en el Pirineu català.
L’escultura va haver de ser restaurada fa alguns anys degut al lamentable
estat de conservació que presentava després d’haver passat uns segles dins
l’ossera de la capella del Salvador, ubicada davant la seu eivissenca, d’on fou
desenterrada, perduda la creu.
Segons Isidor Macabich, ensems amb el Crist comparegué un cap, proba·
blement de la figura annexa que representava Josep d’Arimatea, i un braç
atribuïble així mateix al mateix personatge.
En efecte aquests grups escultòrics exempts apareixen a Europa, començant
potser amb el relleu formidable de Externsteine (Westfalen), fet esculpir pel
bisbe de Paderborn Heinrich von Werl, poc desprès de la primera creuada i
solen constar de cinc figures al manco: Jesús en la creu, Josep d’Arimatea i
Nicodemus que el davallen de la creu, i Maria i Joan apòstol que contemplen
consirosos el dit Davallament. Excepcionalment s’hi afegeixen els lladres, es·
mentats als evangelis, emmarcant amb les seves creus el sagrat misteri.
La imatge del Crist, treballada en fusta, presenta un particular allargament,
visible també en la forma del cap, emmarcat per la cabellera que cau per da·
munt les espatlles. El nas es recte i la barba en punta. El braç dret sols conser·
va un monyó però desclavat, en disposició de ser acollit per Josep d’Arimatea.
El braç esquerre, tot i que mutilat, deixa entendre que seguia encara clavat en
la creu, postura típica de totes les talles pirinenques i d’una petita part de les
italianes, que solen tenir generalment els dos braços caiguts i aplomats.
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El tòrax du ben marcades les costelles com les cordes d’un arpa. Ara bé, la
vella anatomia està tota tirada a perdre, malgrat el repàs de restauració o con·
servació que denota la comparació entre les reproduccions fotogràfiques an·
tigues de l’Institut Ametller i les modernes del Museu Arqueològic d’ Eivissa.
La tovallola du un parell de plecs, rectilinis i acaba damunt els genolls.
Pel que fa al cap de Josep d’Arimatea segueix el patró del Crucifix però esta en
millor estat de conservació. La restauració l’ha vivificat. Porta una còfia que
emmarca els cabells damunt el front. Pel que fa al braç de fusta conservat, el
mal estat –afusat per l’erosió- no dona peu a fer-ne cap observació. Particular.
Bé es pot raonar que aquest Crist fos la imatge principal de la capella del
Salvador d’Eivissa. Ens consta a més que a la diòcesis de València en el segle
xiii hi havia interès per propagar la devoció al Salvador, i que a Mallorca a
mitjan segle xiv encara s’intitulaven capelles amb aquesta advocació. De tot
plegat es pot pensar que la iconografia del Salvador no necessàriament es
focalitzava en un Crucifix llis, com havíem pensat arran de la descoberta del
Crucifix de Sant Salvador d’Artà.
Més interès té subratllar a propòsit del pas evangèlic del Davallament del Se·
nyor, que aquest en el segle xiv va passar del model plàstic iconogràfic de culte
a la parcial escenificació popular cantada, com era el cas de la Seu de Mallorca
que traspassà el Barroc amb dificultats per mor de la llengua vulgar però
arribà al segle xx, cant inclòs, tot i que en llatí. Els personatges seguien essent
els mateixos que en època romànica i gòtica constituint un pont paralitúrgic
intel·ligible pel públic fidel a la litúrgia de la Setmana Santa. [gll]
MACABICH, 1957: 199.
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El retaule de sant Bernat
Procedeix de la capella de la fortificació islàmica que després del Repartiment
s’adjudicà a l’ordre del Temple, que tenia com a patró sant Bernat al qual
s’atribuïa la composició de les regles templeres. És l’obra conservada més an·
tiga de la pintura medieval mallorquina i el primer retaule europeu conegut
en el qual es desenvolupa el cicle monumental dedicat a l’abat cistercenc.
La taula està dividida en cinc compartiments: un central i quatre laterals,
separats per una línia de greques pintades. El sant ocupa el compartiment
central: sota un arc de mig punt, en absoluta frontalitat, dempeus entre
dos cirials, porta la crossa abacial i el llibre de la Regla amb la mà esquerra,
beneint amb la dreta; els quatre compartiments laterals representen l’esce·
na de la lactatio, reproduïda plàsticament per primera vegada a Europa; la
visió del bisbe Malaquies; la meditació i escriptura de sant Bernat sobre les
Sagrades Escriptures; i l’exorcisme i expulsió de dimonis que el sant abat
realitzà sobre dues dones. La disposició cromàtica ajuda al ritme de la com·
posició i destaca sempre al sant, abillat amb l’hàbit blanc del Císter. D’altra
banda els traços rectilinis de la figura central, presentada com a imatge de
devoció, contrasten amb les línies corbes de les representacions laterals del
sant que volen suggerir moviment. Cal destacar l’ús de làmines d’or i d’ar·
gent pels fons de les diferents escenes, així com també per detalls com a les
aurèoles, cirials i crossa, ara molt perdudes però documentades arran de la
darrera intervenció de conservació realitzada per Alfredo Álvarez l’any 2005.
La forma rectangular d’aquesta obra encara no està gaire lluny de les repre·
sentacions dels palis tot i que la mesura fa pensar que es tracta d’un retaule.
Val a dir que un inventari de 1432 relaciona a l’altar de sant Bernat “lo ratau·
la entich” i també “hun frontal de fust ab la invocació de Nostra Dona e la
istòria de mossenyor Sent Bernat”. Hom pensaria que són dues referències
a la mateixa obra degudes a una errada o mala redacció de l’escrivà, perquè
d’altra banda a un inventari un poc anterior, 1410, s’esmenta “lo rerataula
de Sant Bernat, ab una Creu de fust demunt” i ja el 1660 es constata l’exis·
tència de “un quadro gran de la antigualla, molt vell, amb la figura de St.
Bernat, sense mai repetir-se la diferència entre un retaule i un frontal i rela·
cionar-se sempre diversos palis de tela de l’altar del sant.
L’estil de la pintura s’emmarca dins els postulats del gòtic lineal, línies di·
buixades en negre i colors gairebé plans, sense massa modulació, figures
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gestuals i elements essencials que resulten de l’evolució de les formes d’in·
fluència bizantina introduïdes devers el 1200 que es troben no tan sols a
Catalunya i a Mallorca sinó també a altres zones de l’Europa mediterrània.
L’ús del pa d’or i d’argent reforçarien l’arrel oriental d’aquest art.
La relació formal i estilística immediata del retaule de sant Bernat es troba en
el cicle èpic i monumental de la Conquesta de Mallorca que d’un casal del car·
rer de Montcada de Barcelona –bastit durant la segona meitat del segle xiii,
probablement per la família Caldes- es conserva en el Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Els murals barcelonins es daten entre el 1285 i el 1290. D’altra banda
Montserrat Pagès ha proposat que el comitent del retaule mallorquí pogués
haver estat Bernat de Montoliu comanador de l’ordre del Temple a Mallorca
l’any 1279. La idea resulta plausible considerant la data i el nom del templer, el
qual hauria honorat amb el retaule al seu sant patró i alhora patró de l’ordre.
Tot i així S. Salvadó ha ressaltat el profund sentit litúrgic de la taula de sant Ber·
nat i ha escomès la relació entre les escenes que s’hi representen, les arrels de la
devoció templera al sant i a la Mare de Déu i la ideologia militar que impulsava
les accions de creuada de l’ordre, entre les quals hi hauria la participació en la
conquesta i repressió de la Mallorca islàmica i en els canvis socials que seguiren.
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El retaule de sant Bernat participa, com assenyala el pare Llompart, jun·
tament amb els murals de Barcelona i amb altres pintures entre les quals,
les quatre taules de la història de sant Úrsula del convent de Sant Francesc
de Palma, d’una mateixa cultura plàstica i comparteixen un mateix sentit
conceptual i decoratiu. Són tots treballs d’un mateix taller amb diversos
pintors que al llarg del darrer quart del segle xiii treballen tant per Barcelo·
na com per Mallorca. [jmp]
LLOMPART, 1977-1980: vol. 1, 60, vol. 2, 170, vol. 3, 13-14; MUT i MASSOT,
2001: 142-152; SALVADÓ, 2006; PAGÈS, 2008.
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L’aljama judàica
ƒ
Poc se sap de la comunitat jueva resident a Mayûrqa. El cert és que, quan
Jaume I conquista Madîna Mayûrqa, els seus caps principals la posaren al
seu servei. A aquests jueus natius, al llarg del segle xiii se n’hi sumaren de
procedents de diversos indrets del sud europeu i del nord d’Àfrica, fins for·
mar un col·lectiu d’unes 2.000 persones a l’entorn de l’any 1290.
En el segle xiii, Ciutat de Mallorca va conèixer dos calls: el nomenat de
l’Almudaina. Era de jurisdicció reial i es trobava en els entorns de l’alcas·
saba musulmana convertida en palau reial. L’altre era el anomenat Callet,
a la zona de l’actual carrer de Sant Bartomeu, de jurisdicció senyorial per
trobar-se en la porció de Nunyo Sanç, comte del Rosselló, cada un amb
sinagoga pròpia.
Ambdós desaparegueren progressivament a partir de 1285, per haver-se
creat el Call Major, amb el que ara és el carrer de Monti-Sion com a eix prin·
cipal. Aquest va ser el lloc de residència obligatòria de la comunitat jueva,
fins l’extinció definitiva a 1435 per la conversió en massa.
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Ketubah: El contracte nupcial jueu
El matrimoni, en el sí de la societat jueva, encara ara se sustenta en la fór·
mula d’un contracte atorgat pel futur marit a la núvia, tot seguint un cos·
tum heretat de temps enrera. Aquests contractes són coneguts amb el nom
de ketubah (ketubot, en plural). Es tracte d’un mot que, literalment, significa
“allò que està escrit”.
Per una banda tenien la funció de donar fe del matrimoni mentres que, per
altra, regulaven totes les condicions que havien de regir aquest: el marit hi
manifestava un promesa de fidelitat, s’hi comprometia a donar protecció i a
mantenir l’esposa; a la vegada, s’hi fixava el dot que es pagaria per la núvia
i quin era l’aixovar que aquesta aportaria. En alguns casos, se’n troben que
recullen la promesa de no malmenar l’esposa. Tampoc és estrany que els
pares d’aquesta exigissin que hi constàs que no seria mai repudiada, per
més que aquesta condició podia caducar en cas d’immoralitat flagrant de
la dona o altres faltes considerades molt greus. Així i tot junt, sovint s’ha
derivat en considerar la ketubah com un document de garantia i protecció
de la dona en el sí del matrimoni a partir dels deures de l’home. En aquest
sentit, en seria una confirmació que s’hi garantissin els béns en cas de vidu·
ïtat, com ara el dot i altres llegats que s’haguessin pactat.
És important remarcar que els matrimonis jueus medievals eren més aviat
una qüestió de conveniència d’acord amb interessos econòmics familiars
que no el resultat de l’estima entre els contraents. Si a això s’hi suma que
el matrimoni sovint era pactat pels caps de família quan els futurs espo·
sos eren molt joves –a l’entorn de 14 o 15 anys- s’entén millor la necessi·
tat d’aquestes fórmules. Val a dir, emperò, que les solien emprar més aviat
entre famílies benestants més que en les classes humils, ja les primeres el
que cercaven eren estrènyer llaços d’unió per aunar fortunes o també per
evitar-ne la dispersió. D’aquí que sovintejassin els matrimonis entre cosins
germans. En qualsevol cas, pobres o rics, tots els matrimonis havien de sig·
nar la ketubah tant l’home com la dona. Restava en mans de la dona o el seu
representant i no es podia perdre. Si es donava el cas, el matrimoni havia de
suspendre la convivència fins fer-ne una de nova.
De totes maneres, i malgrat els interessos familiars, per contreure matrimo·
ni, en general es demanaven alguns requisits comuns, com que l’home havia
d’haver passat el Bar Mitzvà o cerimònia d’entrada formal a la comunitat
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jueva i que es celebra cap els 12 - 14 anys; comprovar que les dues famílies
complien amb les obligacions religioses i la comunitat n’havia donar fe; i,
finalment, els respectius pares havien d’expressar la seva conformitat.
Habitualment, el contracte es redactava en presència d’un escrivà o notari
especialista en aquesta casta de documents. L’escenari més freqüent de l’acte
era el domicili del nuvi, amb l’assistència del pare de la futura esposa i en pre·
sència d’amics d’ambdues famílies. La llengua era l’hebreu (a vegades, l’ara·
meu) i l’estructura de l’escrit acostumava a respondre a un model on es feia
constar la data i lloc del casament, noms dels contraents i una frase ritual
al·lusiva al matrimoni; la quantitat que el nuvi lliurava a la núvia i l’accepta·
ció d’aquesta; especificació dot i altres béns aportats pel pare de l’esposa, dels
quals el marit només n’era usdefructuari i, a vegades, alguna altra quantitat
de caràcter voluntari per part de l’home. S’acabava amb una sèrie de fórmu·
les habituals, seguides de les signatures del contraents i dels testimonis.
Per Mallorca, un exemple d’aquest tipus de document n’és un exemplar
conservat a l’Arxiu del Regne de Mallorca, que correspon als anys 1269 -1270
del calendari cristià. Es tracta de la ketubah atorgada per Isahq ben Amram
a Kiruna, filla de Yesua. No transcrita, ni traduïda, ni estudiada, només se
sap que s’hi estipula la quantitat de 700 reials de València en concepte de
dot, més 500 diners per les arres. Dissortadament, no es poden comentar
altres aspectes que, segons els model general, hi han de ser. De fet, es conei·
xen cartes esponsalícies posteriors que s’hi ajusten fidelment, tant i més per
quant l’Aljama de Mallorca tenia reconegut el privilegi de poder-ho fer així.
El que sí es pot fer és comentar el muntant de dot i d’arres, ja que es tracta
de dues quanties molt considerables per l’època i que denoten la categoria
dels nous esposos. Concretament, d’Isahq ben Amram se sap quin era el seu
pes social en el sí de la comunitat jueva de Mallorca. Obtenguda la carta de
franquesa l’any 1280, a 1281 era un dels secretaris de l’Aljama. [mrib]
AGUILÓ, 1891; PONS, 1984: 148-150; CANTERA, 1989: 41-42; LLOP, 2000.
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Plaqueta amb inscripció hebraica
Durant les excavacions, a final dels anys 90, d’un solar al carrer de Sant
Alonso de Palma sota la direcció de Josep Merino i Elvira González, es loca·
litzà un pou negre domèstic. Com la majoria d’aquests conjunts, l’escom·
brera es trobava plena de restes orgàniques i objectes que havien arribat al
final de la seva vida útil. L’element diferencial dels materials dels pous ne·
gres respecte d’altres conjunts arqueològics és el fet que un moment donat
aquestes fosses es tanquen i es segellen de forma intencionada. Si es troben
inalterades permeten caracteritzar un moment determinat d’activitat hu·
mana, que respon a una ocupació concreta de l’espai.
En el cas que ens ocupa, s’extragueren un bon nombre de materials cerà·
mics fragmentaris, que feien part de la vaixella domèstica: plats, escude·
lles, gerres, llànties...
Entre el material recuperat crida l’atenció l’objecte d’aquestes notes: una
plaqueta d’ós amb un fragment d’inscripció en llengua hebrea. Aquesta tro·
balla ens abocava a plantejar la hipòtesi que el conjunt domèstic pertanyia
a una família jueva i per extensió l’habitatge.
A més de la plaqueta cal destacar la ceràmica decorada (pisa) perquè ens
proporciona elements fiables per establir una datació entre els segles XIV
i el XV que caracteritzaria el conjunt. En l’estat actual de la investigació es
constata per aquest període la pràctica totalitat de la ceràmica de qualitat és
importada, bé de Catalunya, bé de València. Els tallers de Paterna, Manises
o Barcelona són els encarregats de fabricar els objectes que arribaran a for·
nir les cases mallorquines medievals, juntament amb la ceràmica comuna,
probablement de producció local.
Crida l’atenció la quantitat de llànties que es troben a aquesta escombrera.
No és una qüestió de nombre absolut, sinó la proporció de les mateixes, que
confereix al conjunt un aspecte inusual, si el comparem amb escombreres
“cristianes” de la mateixa època. No és un fet aïllat que també es constata
en excavacions de Saragossa, Palència... Més mal de fer és saber el perquè
d’aquest fet. Potser respon a un aspecte ritual: les celebracions vinculades a
l’encesa de llums a les llars.
La cronologia de context que ens proporciona la ceràmica respon a un dels
períodes d’ocupació del Call jueu de Ciutat. L’estat actual de la investigació
fa que mitjan segle XIV sigui el moment en el que disposem d’una interes·
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sant aproximació dels límits d’ocupació urbana de la comunitat jueva de
Palma. El carrer de Sant Alonso conformaria un dels límits del Call, segons
es desprèn de l’estudi del monetari de 1350 (BERNAT, 2005: 15).
Per tant l’espai i el temps coincideixen en la hipòtesi que la peça, l’escombre·
ra i la casa fossin usades i ocupades per una família jueva de Ciutat.
La peça protagonista és una petita plaqueta d’os o banya de 8,2 x 2,3 cm
i entre 2 i 3 mm de gruix. Presenta als extrems laterals ”coes d’oronella” i
a la part superior una ranura d’encaix, que fa pensar que es tracta d’una
part d’un element compost. La possibilitat d’un encaix lateral i una tapa
superior ens remeten a una capsa o un calaix. Si es tractés d’algun d’aquests
objectes, el text quedaria a la part interior i per tant ocult a l’observador.
Pel que fa al text que decora la plaqueta, gràcies a la inestimable col·laboració
de Rosa Planas, que em posà en contacte amb els hebraistes Jordi Gendra i
Manel Frau, s’ha pogut fer una proposta, no només de traducció sinó tam·
bé de la funcionalitat de l’objecte:
 ןודעסSe›adon - nom comú que apareix a responsa d’aquesta cronologia,
 – תודועסàpats,
 – תורעסamulet contra las tempestes.
Després de ponderar totes les opcions, els especialistes fan les següents con·
sideracions respecte del text i el suport:
1.- Nom propi personal d›home Se›adon. Tradicionalment en els documents
apareix com Saadon i es troba documentat al s. XIV. Això significaria que
la capseta pertanyia a algú d›aquest nom i possiblement es tractaria d›un
talismà o amulet.
2.- Si la 3ª lletra es llegeix resh en comptes de dàlet i s’interpreta la lletra final
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com a tav, de la qual en faltaria un fragment, es pot llegir se’arot, amb el
significat de “amulet”, i que reforçaria la idea que es tractés d’un talismà per
a algun tipus de prevenció. En aquest cas, la paraula seria un genèric, que
respondria a l’important ús que es va fer d’aquests elements màgics durant
l’edat mitjana.
Quan analitzàrem l’objecte la primera idea fou pensar que es tractava d’un
fragment d’una mezuzah. Les mezuzot son pergamins amb fragments ma·
nuscrits de la Torah, enrotllats i col·locats dins caixes que es posen als llin·
dars de les cases. Tot i que alguns dels contenidors han esdevingut obres
d’art, la importància de l’objecte no rau en la capsa que el conté sinó en les
paraules escrites.
Amb les dades que disposem ara, gràcies a la traducció, podem concloure que
la plaqueta no és una mezuzah, sinó part d’un amulet de caràcter personal.
El que no estem en disposició de saber és quina finalitat concreta tenia el
talismà ni el motiu per el qual un bocí, per altra banda tan especial ja que
contenia el nom, acabés als fems. Hom pensa que aquest tipus d’objectes
es conserven malgrat hagin vist alterada la seva integritat. Potser no fos el
propietari qui el va llençar sinó que el fragment d’amulet, testimoni mut
del progrom del Call de Ciutat, quedàs a l’immoble fins que un nou ocupant
es desfés de tot el que restava a la casa.
Sigui com sigui, l’atzar ha fet que ens arribés a nosaltres i així s’ha pogut
testimoniar la presència de la comunitat jueva a la ciutat medieval de Palma.
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Les peces de l’exposició: fitxes tècniques
L’ordre és cronològic aproximat.
La informació de cada fitxa correspon als conceptes següents:
1 Número d’ordre
2 Objecte
3 Taller/autor
4 Datació
5 Matèria
6 Tècnica
7 Mesures
8 Procedència
9 Font d’ingrés/titularitat
10 Col·lecció actual
11 Referència d’inventari
Abreviatures:
CAIB: Comunitat Autònoma de les Illes Balears
SAL: Societat Arqueològica Lul·liana
CIM: Consell de Mallorca
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Cat. núm 1

Capitell
Andalusí
Segle x
Marbre
Trepat i bisellat
A: 27 cm; L: 34 cm; Am: 15,5 cm
Palau de l’Almudaina, Palma
Donació de Josep Maria Costa Gibert
Museu de Mallorca
Inv. Gral. CE06/07/01
Cat. núm 2

Fris (Fragment)
Segle x-xi
Morter de calç i càrrega inerta
(àrids)
Estuc
A: 25,5 cm; L: 25,1 cm; Am:1,7 cm
Palau de l’Almudaina, Palma
Dipòsit de la CAIB
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA08/24/02
Cat. núm 3

Llumeta
Segle x-xi
Bronze
Fosa a la cera perduda amb decoració inci·
sa i gravada
A: 15’2 cm; L: 20 cm; DB: 5’5 cm
Onor, Bunyola
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/12/276
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Cat. núm 4

Trespeus, suport llumeta d’Onor
Segle x-xi
Bronze
Fosa a la cera perduda amb decoració incisiva
A: 3 cm; L: 6 cm; DB: 6 cm; Db: 5,8 cm
Onor, Bunyola
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/12/277

Cat. núm 5

Morter
Segle x-xi
Bronze
Fosa a la cera perduda
A: 8,7 cm; L: 14 cm; DB: 7,3 cm; Db: 7,5 cm
Son Maiol, Felanitx
Donació de Margalida Bordoy de Rosselló
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 21.178

Cat. núm 6

Vas amb quatre anses
Segle xii
Ceràmica
Torn i vidriat melat, decoració incisa
A: 14,5 cm; DB: 7,4 cm; Db: 10,2 cm
Pollentia, Alcúdia
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 4.367
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Cat. núm 7

Olla
Taller Mallorca
1200
Fang cuit
grisa
A: 18’8 cm; Db: 13,1 cm
Monestir de Santa Catalina de Sena, Palma
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 2.277

Cat. núm 8

Olla
Taller català
1200
Fang cuit
A: 15’8 cm; Db: 9 cm
Monestir de Santa Catalina de Sena, Palma
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 2.316

Cat. núm 9

Penjant
ca. 1200
Bronze i esmalt
Emmotllat i cisellat, restes d’esmalt
A: 5,6 cm; L: 5,2 cm; Am: 0,2 cm
Almallutx, Escorca
Donació d’Antoni Estades
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 11.511
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Cat. núm 10

Tresor almohade
Segle xii - xiii
Diverses matèries: ceràmica, or, argent, gemes
Tècniques diverses
Pla de Mallorca?
Dipòsit de la CAIB
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 23.811-26.612

Cat. núm 11

Brancal
ca. 1200
Guix
Emmotllat
A: 26’5 cm; L: 73 cm; Am: 6 cm
Carrer del Sindicat, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/13/006

Cat. núm 12

Brancal
ca. 1200
Guix
Emmotllat
A: 27’5 cm; L: 61 cm; Am: 5 cm
Carrer del Sindicat, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/13/007
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Cat. núm 13

Brancal
ca. 1200
Guix
Emmotllat
A: 26’5 cm; L: 36’5 cm; Am: 5 cm
Carrer del Sindicat, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/13/008

Cat. núm 14

Bolla de collar?
Segle xiii, 1r terç?
Argent
Orfebreria amb decoració incisa i amb fils
A: 2,9 cm; DM: 2,3 cm
Can Bordils, Palma
Dipòsit de la CAIB
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA08/25/01

Cat. núm 15

Ataifor // Safa
Segle xiii, 1r terç
Ceràmica de reflex metàl·lic
DM: 23,5 cm; Db: 7,2 cm; A: 6,5 cm
Cova dels Amagatalls o de Son Bordils,
Manacor
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 13.505
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Cat. núm 16

Ataifor // Safa de la baraka
Segle xiii, 1r terç
Ceràmica en verd sobre blanc
DM: 24,2 cm; Db: 7,5 cm; A: 7,5 cm
Cova dels Amagatalls o de Son Bor·
dils, Manacor
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 13.501

Cat. núm 17

Ataifor // Safa
Segle xiii, 1r terç
Ceràmica en verd i manganès
DM: 23,2 cm; Db: 8 cm; A: 8,2 cm
Cova dels Amagatalls o de Son Bordils, Manacor
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 13.502

Cat. núm 18

Eines de camp: aixa, rella d’arada i falç
Segle xiii, 1r terç
Ferro
Arada: alt 37.5 cm; L: 11.8; Am: 8 cm
Aixa: alt: 18.5 cm; L: 6 cm.
Falç: alt 29 cm; L: 6 cm.; Am: 8 cm.
Cova dels Amagatalls o de Son Bordils,
Manacor
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 13.522, 13.523, 13.524
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Cat. núm 19

Ungüentari
Segle xiii, 1r terç
Vidre bufat
L: 9.3 cm; DB: 1.9 cm; Db: 1.2 cm
Cova dels Amagatalls o de Son Bor·
dils, Manacor
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 13.531

Cat. núm 20

Clau de porta
Segle xiii, 1r terç
Ferro
Tècnica Ferro forjat
L: 10.2 cm; Am: 0.9 cm; Alt: 2.4 cm
Cova dels Amagatalls o de Son Bor·
dils, Manacor
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 13.517

Cat. núm 21

Encuny
Segle xiii
Fang cuit
A mà i incís
A: 5 cm; DM: 4’1 cm; Dm: 1,5 cm
Monestir de Santa Catalina de Sena,
Palma
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 10.231
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Cat. núm 22

Motlle
Segle xiii
Pissarra amb caps de rebló de ferro
Baix relleu
A: 8’1 cm; L: 4’7 cm; Am: 1’5 cm
Hospital de Sant Pere i Sant Bernat, Palma
Dipòsit del CIM
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA06/07

Cat. núm 23

Gerreta
Mallorca?
Segle xiii, 1r terç
Ceràmica
Torn i corda seca
A: 14,1 cm; DB: 5,5 cm; Db: 8,5 cm
Monestir de Santa Catalina de Sena,
Palma
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 2.206
Cat. núm 24

Gerra
Segle xiii, 1r terç
Ceràmica esgrafiada
Terra cuita i esgrafiat
A: 12 cm; DB: 5’1 cm
Carrer de Savellà, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/12/275
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Cat. núm 25

Qunbûla
Segle xiii
Fang cuit
A mà
A: 7,7 cm; Dm: 3 cm; DB: 6,4 cm
Palau de l’Almudaina, Palma
Dipòsit de la CAIB
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA08/24/01

Cat. núm 26

Conca
ca. 1300
Llautó
Colpejada i cisellada
A: 20,9 cm; DM: 23 cm, Db: 19 cm
Monestir de Santa Clara, Palma

Cat. núm 27

Calvari: Crist
Segle xiii, 1r quart
Fusta
Talla policromada
A: 193 cm; Am: 120 cm
Capella del Salvador, Catedral d’Eivissa
Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera
Inv. Gral. MAEF 1.472
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Cat. núm 28

Calvari: Cap
Segle xiii, 1r quart
Fusta
Talla policromada
Capella del Salvador, Catedral d’Ei·
vissa
Museu Arqueològic d’Eivissa i For·
mentera
Inv. Gral. MAEF 1.470

Cat. núm 29

Calvari: Braç
Segle xiii, 1r quart
Fusta
Talla policromada
Capella del Salvador, Catedral d’Eivissa
Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera
Inv. Gral. MAEF 1.471

Cat. núm 30

Capitell
Segle xiii, 2n terç
Pedra maresa
Tallat
A: 33cm; Am: 24 cm
Carrer de Sant Bartomeu, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. CE05/01/023
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Cat. núm 31

Capitell
Segle xiii, 2n terç
Pedra maresa
Tallat
A: 32’5 cm; Am: 23 cm
Carrer de Sant Bartomeu, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. CE05/01/024

Cat. núm 32

Capitell
Segle xiii, 2n terç
Pedra maresa
Tallat
A: 35’4 cm; Am: 26’8 cm
Carrer de Sant Bartomeu, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/14/014

Cat. núm 33

Nostra Dona de la Cel·la Vella
Taller gironí
Segle xiii, 1r quart
Fusta
Talla policromada
A: 69 cm; Am: 26 cm; L: 19,5 cm
Església parroquial de Nostra Dona dels
Àngels, Pollença
Bisbat de Mallorca
Museu Municipal de Pollença
Inv. Gral. 97
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Cat. núm 34

Nostra Dona de la Grada
Taller francès
ca. 1265; 1592
Fusta
Talla daurada i policromada
A: 107 cm; L: 43 cm; Am: 31 cm
Capella de la Grada (procedent del
presbiteri), Catedral de Mallorca
Catedral de Mallorca

Cat. núm 35

Segell de la catedral: la Mare de Déu
entronitzada sobre la mar
Cobertes decorades de Llibre d’Actes Ca·
pitulars
1376-1379
Pergamí
Tremp sobre pergamí
A: 29 cm; Am: 17 cm
Arxiu Capitular, Catedral de Mallorca
ACM-110
Cat. núm 36

Motlle amb cavaller i peixos
ca. 1300
Pissarra
Baix relleu
A: 49 cm; L: 70,5 cm; Am: 5 cm
Casa de les Hòsties de la seu
Catedral de Mallorca
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Cat. núm 37

Contracte matrimonial de Ishaq ben
Amram i Kirona, filla de Yesu’a
1270
Pergamí
Manuscrita
A: 53 cm; Am: 40 cm
Procedència desconeguda
Arxiu del Regne de Mallorca
ARM, pergamins hebreus, núm. 1

Cat. núm 38

Plaqueta amb inscripció en hebreu
Segle xiv-xv
Os
Incisa
A: 2,3 cm; Am: 8,2 cm; G: 0’2-0’3 cm
Carrer de Sant Alonso, núm. 24, Palma
Dipòsit del CIM
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA08/06/01

Cat. núm 39

Reliquiari dit “Llibre d’argent”
Taller de Montpeller?
Finals del segle xiii
Argent, fusta, esmalt, gemes i tela
Planxa amb restes d’esmalt.
A: 38,2 cm; L: 26,2 cm; Am: 15,3 cm, cada fulla
Museu, Catedral de Mallorca
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Cat. núm 40

Retaule de Sant Bernat
Anònim
Final del segle xiii
Fusta
Pintura al tremp
A: 153, Am: 225 cm.
Oratori del Temple, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/09/028
Cat. núm 41

Taula del Calvari amb sant Francesc
Taller del Mestre de la Passió de
Mallorca
ca. 1290-1305
Fusta
Tremp damunt taula
A: 24 cm; L: 26 cm
Monestir de Santa Clara, Palma

Cat. núm 42

Taula d’enteixinat: escut de Nunyo Sanç
1242?
Fusta
Tremp damunt taula
A: 24 cm; Am: 56,5 cm
Hospital de Sant Andreu, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/16/072
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Cat. núm 43

Tauleta d’enteixinat
ca. 1300
Fusta
Tremp damunt taula
A: 22’3 cm; Am: 82 cm
Palau de l’Almudaina, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/16/073

Cat. núm 44

Tauleta d’enteixinat: Justes
Mestres de l’Almudaina
ca. 1300
Fusta
Tremp damunt taula
A: 28’2 cm, L: 78,5 cm, Am: 3 cm
Palau de l’Almudaina, Palma
Donació de Josep Maria Costa Gibert
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 23.727
Cat. núm 45

Tauleta d’enteixinat: Cacera
Mestres de l’Almudaina
ca. 1300
Fusta
Tremp damunt taula
A: 23’7 cm; L: 74 cm; Am: 1,2 cm
Palau de l’Almudaina, Palma
Donació de Josep Maria Costa Gibert
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 23.726
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Cat. núm 46

Taula d’enteixinat: Apologia de la Medicina
Mestres de l’Almudaina
ca. 1300
Fusta
Tremp damunt taula
A: 23’5 cm; L: 73,8 cm; Am: 3 cm
Palau de l’Almudaina, Palma
Donació de Josep Maria Costa Gibert
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 23.725
Cat. núm 47

Pintura mural
Anònim
ca. 1300
Morter de calç i càrrega inerta (àrids)
Tremp
A: 73,5 cm; Am: 504 cm
Carrer dels Moliners, Palma
Donació de la família Grimalt
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 26.514
Cat. núm 48

Pintura mural
Anònim
ca. 1300
Morter de calç i càrrega inerta (àrids)
Tremp
A: 97 cm; L: 1,44 cm
Plaça de la Llotja, Palma
Donació J.A. Trias Arias
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 26.515
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Cat. núm 49

Fresc Champassak
Anònim
ca. 1300
Morter de calç i càrrega inerta (àrids)
Tremp
A: 175’5 cm; L: 92 cm; A: 175’5 cm, L: 130’5 cm
Carrer de Savellà, núm. 3, Palma
Donació de Thaï Doan de Champassak
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 10.576-10.577
Cat. núm 50

Teula
ca. 1300
Terra cuita
Emmotllat i pintat
Alt: 24.5 cm.; L: 15.8 cm.; Am: 3 cm.
Can Bordils, Palma
Dipòsit de la CAIB
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 21.732

Cat. núm 51
Gerro
Taller català
Segle xiii, 2a meitat
Ceràmica
Verd i manganès
A: 19,9 cm; DM: 10 cm
Procedència desconeguda
Museu de Mallorca
Inv. Gral. CE06/6/20
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Cat. núm 52

Saler
Taller català
Segle xiii, 2a meitat
Ceràmica
Verd i manganès
A: 4’5 cm; Db: 14’4 cm; DB: 4’3 cm
Procedència desconeguda
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/12/273
Cat. núm 53

Saler
Taller català
Segle xiii, 2a meitat
Ceràmica
Verd i manganès
A: 3’8 cm; Db: 11’5 cm; DB: 4’2 cm
Carrer de la Protectora, Palma
Dipòsit de la SAL
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA05/12/271
Cat. núm 54

Guardiola
ca. 1300
Ceràmica
Torn i vidriat melat
Alt: 9 cm.; L: 9 cm.; Am: 9.5 cm.; DB:
5.3 cm.
Can Desbrull, Palma
Dipòsitde la CAIB
Museu de Mallorca
Inv. Gral. DA08/26/02
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Cat. núm 55

Plat dels Peixos
Paterna, València
ca. 1300
Ceràmica
Verd i manganès
A: 6 cm; DM: 21, 2 cm
Castell de Bellver, Palma
Dipòsit de l’Ajuntament de Palma
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 4.127
Cat. núm 56
Escudella
Paterna
ca. 1350
Ceràmica
Estannífera amb blanc i reflex
A: 5’7 cm; DB: 5’9 cm
Monestir de Santa Catalina de Sena, Palma
Museu de Mallorca
Inv. Gral. 02.985

Cat. núm 57

Carta de Franquesa del Regne de Mallorca
1231 (trasllat de 1256)
Pergamí
Manuscrita
A: 71 cm; Am: 59 cm
Cancelleria Reial
Arxiu del Regne de Mallorca
ARM, pergamins reials, Jaume I, núm. 1
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Cat. núm 58

Còdex català del Repartiment de
Mallorca
1232 (còpia del segle xiv)
Cobertes de pergamí, paper
Manuscrita
A: 29 cm; Am: 22 cm
Cancelleria Reial
Arxiu del Regne de Mallorca
ARM, còdex núm. 18

Cat. núm 59

Bul·la d’Innocenci IV declarant
subjecta a la jurisdicció pontifícia
la Diòcesis de Mallorca
1248
Pergamí
Manuscrita
Arxiu Capitular, Palma
Catedral de Mallorca
Catàleg Miralles núm. 13.453

Cat. núm 60

Bul·la d’Innocenci IV declarant
subjecta a la Seu Apostòlica de
l’Església de Mallorca,
1248
Pergamí
Manuscrita
Arxiu Capitular, Palma
Catedral de Mallorca
Catàleg Miralles núm. 13.456
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Cat. núm 61

Privilegi de constitució dels jurats
de la ciutat i regne de Mallorca
1249
Pergamí
Manuscrita
A: 22 cm; Am: 37 cm
Cancelleria Reial
Arxiu del Regne de Mallorca
ARM, pergamins reials, Jaume I,
núm. 10
Cat. núm 62

Darrer testament de Jaume I
1272 (Còpia de 1319)
Pergamí
Manuscrita
A: 83 cm; Am: 64 cm
Cancelleria Reial
Arxiu del Regne de Mallorca
ARM, pergamí núm. 16

Cat. núm 63

Llibre de franqueses i privilegis del
Regne de Mallorca
1334-1341
Pergamí, cobertes de post folrades
de pell gofrada
Manuscrit miniat
A: 41 cm; Am: 30 cm
Universitat de la Ciutat i Regne de
Mallorca
Arxiu del Regne de Mallorca
ARM, còdex núm. 1
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Cat. núm 64

Predel·la del retaule de Sant Jordi
Pere Niçard i Rafel Mòger
1468-1470
Taula
Tremp sobre taula
A: 75 cm; L: 230 cm
Oratori de Sant Antoni de la Porta, Palma
Bisbat de Mallorca
Museu Diocesà de Mallorca
Inv. Gral. MD-0041
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