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1. INTRODUCCIÓ 
 
 

El dia 2 de febrer del 2017 farà deu anys que es va inaugurar la reforma de la capella 

del Santíssim de Miquel Barceló, una intervenció radical i controvertida dins un espai 

catedralici. En aquest context s’ha de formular la següent pregunta: malgrat l’actualitat 

de què gaudeix a dia d’avui, com s’explica l’alt grau de desconeixement que es té 

historiogràficament parlant de la citada capella, sobretot en relació a la dialèctica 

establerta recentment entre la Catedral com a edifici històric i l’obra creativa de Miquel 

Barceló? Per intentar respondre a aquesta pregunta, en el present treball s’elaborarà una 

anàlisi dels diferents canvis interiors que ha patit la capella amb els pas dels segles, 

partint del moment de la seva construcció al segle XIV, i arribant fins a la intervenció 

de Miquel Barceló en el segle XXI. Les esmentades modificacions s’han produït en 

totes les seqüències artístiques —medieval, moderna, contemporània i actual—, ja fos 

per decisió del Capítol o degut a algun esdeveniment fortuït. Per tant es veurà com 

aquesta capella s’ha anat transformant, fent patent que es tracta d’un vertader 

microcosmos amb vida pròpia que es troba contingut dins un gran organisme com és la 

Seu.  

Així, la capella del Santíssim (fig. 1), ubicada 

en el nucli primigeni i originari de l’edifici, 

constitueix un dels espais principals pel seu 

emplaçament a la capçalera. La posició 

privilegiada d’aquest absis també ve donada 

perquè històricament ha vingut exercint una 

funció de gran importància dins el culte, doncs 

ha actuat com a capella de l’Eucaristia i com a 

espai per a la reserva del Santíssim. De fet, 

després de l’altar major, és l’espai de més 

significació i rellevància litúrgicament parlant. 

Per acabar s’ha de dir que aquesta capella ha 

agafat encara més protagonisme a partir de 

l’obra que hi va executar el felanitxer Miquel 

Barceló.  Fig. 1. Fotografia actual de la capella del 
Santíssim de la Seu.  

Font: elaboració pròpia 
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Es tracta d’una intervenció que es pot considerar com una de les obres més innovadores 

i agosarades dins el patrimoni històric religiós de tot Europa, realitzada per un artista de 

projecció internacional i amb un ampli reconeixement. 

 

 
1.1. HIPÒTESIS 

 

La capella del Santíssim ha estat objecte de múltiples canvis al llarg de la seva 

història, que han estat els responsables de modificar-ne la disposició interior. Per tant, 

abans de res s’ha de determinar quines són les fites cronològiques fonamentals en la 

vida d’aquesta capella de la Seu, doncs és essencial establir les diferents seqüències 

històriques que l’han afectada per poder estructurar el present estudi.  

La primera d’aquestes fites és el període medieval, que constitueix el moment en què 

s’erigeix i es configura la capçalera de la Catedral, formada per un absis central —amb 

la Capella Reial i la Capella de la Trinitat— i dos absis laterals. L’absis dret 

originàriament comptava amb tres altars, dedicats a Sant Tomàs apòstol, Sant Vicenç 

màrtir i Sant Pere, posteriorment fusionats únicament sota l’advocació de Sant Pere. 

Aquest és un dels diversos canvis a què el citat espai ha estat sotmès amb el pas del 

temps, doncs no és l’únic. A més s’ha d’afegir que és l’etapa més afectada i de la que 

comptem amb menys testimonis. En aquest sentit, la qüestió que s’ha de plantejar és: 

quins elements hi havia a la capella en l’època medieval i quina era la seva distribució? 

A més, s’hi pot afegir la següent pregunta: es pot dir que encara hi resta alguna part a la 

capella d’aquest període cronològic, més enllà de la traça arquitectònica? 

L’entrada de les formes renaixentistes a la Seu es pot dir que té lloc arrel de la 

renovació del cor dins el segle XVI, destacant l’actuació dels francesos Antoine Dubois 

i Philippe Fullau, i de l’aragonès Joan de Salas. Un segle després es produeix l’arribada 

dels models barrocs, formalitzats a partir del retaule del Corpus Christi, situat a la 

capella homònima en l’absis esquerre de la capçalera. Ara bé, de forma un tant 

desconcertant, encara que aquesta va ser una època de força activitat dins la Catedral, no 

només per la finalització de la façana sinó també per la substitució d’un gran nombre de 

retaules, en relació a la capella de Sant Pere tenim molt poques dades. Arribats a aquest 

punt s’ha de reflexionar sobre quina és la raó per la qual l’Edat moderna es pot 

considerar com una etapa fosca, doncs comptem amb escassa informació. 
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S’ha de parar esment especialment al tema del retaule, doncs les consideracions sobre la 

seva cronologia i aspecte són diverses, i no es compta amb documentació suficient que 

permeti aclarir-ho. En relació a aquest tema caldria esbrinar si existeix algun tipus de 

lligam entre els dos absis, doncs no s’ha de perdre de vista que a l’espai absidal esquerre 

s’hi va ubicar el monumental retaule del Corpus Christi, fet que pot portar a pensar que 

a la capella de Sant Pere hi podia haver també un moble de grans dimensions, tot i que 

es tracta només d’una hipòtesi.  

En canvi, una de les èpoques més estudiades i conegudes de la història de la capella 

és el segle XIX. L’any 1819 va tenir lloc un incendi que va afectar l’absis dret, 

provocant la necessitat de portar a terme una reforma quasi integral de l’espai. Es va 

haver de realitzar un retaule ex profeso, que va suposar la segona incorporació de l’estil 

neoclàssic a la Seu, després del Baptisteri. Tot i que pot semblar trivial, aquest últim 

punt és de gran importància degut a l’escassetat de formes neoclàssiques dins l’edifici 

catedralici. En relació a aquest fet s’ha de reflexionar sobre les derivacions que va tenir 

l’incendi decimonònic pel que fa als conceptes artístics i estètics de la capella, doncs va 

significar la formalització del llenguatge neoclassicista en un retaule, a més d’implicar 

la modificació total del mobiliari de l’espai.   

L’última de les hipòtesis està relacionada amb la intervenció contemporània de què 

va ser objecte la capella a principis del segle XXI. La capçalera de la Seu es va construir 

fa uns set-cents anys, moment a partir del qual es van anar superposant les diferents 

seqüències històriques. En relació a la intervenció de Barceló s’haurà d’intentar esbrinar 

quin pes va tenir aquesta sedimentació històrica present a la Catedral, i quina força va 

tenir la singularitat de l’artista fent la seva pròpia aportació. És a dir, s’ha de reflexionar 

sobre la interacció que es va produir entre la Seu i Miquel Barceló a l’hora de portar a 

terme la seva obra. A més, dins aquesta sedimentació hi hem de tenir en compte 

especialment —per la proximitat en el temps— el projecte presentat l’any 1989 per 

Constantino Ruggeri amb la intenció d’intervenir a la capella del Santíssim, a partir de 

l’eliminació del retaule neoclàssic i l’obertura dels vitralls. Aquesta proposta no es va 

arribar a materialitzar, però és ineludible qüestionar-se sobre el pes que va poder tenir 

en la intervenció de Barceló. 
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1.2. OBJECTIUS 
 

Un cop plantejades tant les conseqüències històriques com les hipòtesis en l’apartat 

anterior, és el moment d’exposar quines són les fites proposades per aquest treball. 

L’objectiu principal serà realitzar una anàlisi de caràcter diacrònic de la capella, passant 

per les diferents èpoques històriques —medieval, moderna, contemporània i actual—, 

doncs és imprescindible saber i conèixer com s’han produït tots aquests canvis per 

poder arribar a descriure el context interpretatiu en el que va tenir lloc la intervenció de 

Miquel Barceló dins el segle XXI. A partir d’aquesta idea central parteixen els objectius 

secundaris, que són els següents:  

1 — Descobrir quins elements es trobaven a la capella de Sant Pere durant el 

període medieval, intentant esbrinar a la vegada si algun d’aquests encara roman a 

l’absis en la seva posició originària doncs, com s’ha dit, es tracta d’un espai que ha patit 

nombroses transformacions. 

2 — Recollir i estudiar les diferents dades disperses que es puguin trobar en 

relació a la història de la capella de Sant Pere durant l’Edat moderna, per provar de 

discernir les raons per les quals es tracta d’un moment tan poc investigat i amb tantes 

incògnites, especialment pel que fa al tema del retaule.   

3 — Analitzar quines van ser les conseqüències derivades de l’incendi del segle 

XIX, sobretot pel que fa als aspectes estètics i artístics de la capella, destacant la 

incorporació del llenguatge neoclassicista.  

4 — Ser capaços de valorar quin és el grau d’originalitat de la intervenció de 

Miquel Barceló a la Catedral en relació a la sedimentació històrica que ha anat 

acumulant la capella amb el pas dels segles, parant esment sobretot en el projecte de 

Ruggeri. 

 
 
1.3. METODOLOGIA 
 

L’aspecte metodològic més important és aquell relatiu als recursos emprats per al 

desenvolupament del treball. Bàsicament s’han consultat fonts bibliogràfiques per un 

costat, i fonts hemerogràfiques per l’altre.  
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Tant en el cas dels llibres com en el de les revistes s’ha de destacar el fet que, degut a la 

diacronia present en aquest treball, es compta en conjunt amb un repertori que abraça 

una àmplia franja cronològica pel que fa a la seva publicació, que va des de finals del 

segle XVIII fins a l’any 2015.  

En relació a la bibliografia, per una banda s’han consultat aquells llibres de caràcter 

genèric sobre la Catedral per poder comptar amb un context i una visió àmplia de 

l’edifici i la seva història. Per altra banda s’ha tingut en compte aquella bibliografia 

específica vinculada directament amb la vida de la capella de Sant Pere, que ha servit 

per articular d’una forma més concreta els continguts del treball. S’han consultat també 

obres especialitzades vinculades a la Història de l’Art, destacant sobretot aquelles 

lligades a la iconografia. Aquestes fonts s’han examinat amb la intenció de distingir els 

temes, personatges i atributs apareguts en alguns elements de la capella. Igualment 

s’han de citar els recursos lligats amb la història de l’Església de Mallorca, que s’han 

emprat especialment per tenir un coneixement de l’episcopologi d’aquesta diòcesi, a 

causa de les seves incidències històriques.  

Pel que fa a les fonts hemerogràfiques, principalment s’han consultat revistes, 

destacant el paper del Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana per la gran quantitat 

de referències que ha proporcionat pel desenvolupament del present estudi. Igualment 

cal destacar que en l’àmbit hemerogràfic s’han localitzat aportacions singulars més 

especialitzades que sovint constitueixen contribucions inèdites.  

Finalment, en relació a les fonts s’ha de dir que també s’han emprat tant els recursos 

en xarxa —per la capacitat d’actualització que aquest tipus de fonts tenen—, com la 

documentació audiovisual —utilitzada sobretot en relació a la intervenció de Miquel 

Barceló.  

A partir de la consulta d’aquestes fonts, el present estudi s’ha organitzat en quatre 

apartats, desenvolupats seguint la cronologia diacrònica relativa als períodes històrics, 

doncs era imprescindible començar per l’origen de la capella i anar avançant en el 

temps per veure com aquesta s’havia anat transformant. Així, l’estructura del treball 

quedaria de la següent manera:  

1 — Inicialment es van consultar les fonts vinculades amb l’època medieval, que 

van permetre, des del coneixement bàsic, l’establiment de quatre subapartats relacionats 

amb les notícies obtingudes: la fàbrica, les pintures murals, el retaule i les sepultures.  
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2 — Degut al gran desconeixement del que es partia en relació a l’Edat moderna, 

es van haver de cercar recursos de caràcter indirecte que ajudessin a entendre quin va 

ser l’esdevenir de la capella en el dit període. En aquest sentit l’estudi s’ha concretat en 

tres subapartats vinculats a les informacions localitzades: el primer sobre la 

problemàtica del retaule, el segon vinculat al nombre d’enterraments existents a la 

capella en aquesta època, i l’últim relatiu a la peça excepcional d’orfebreria barroca que 

representa a Sant Pere.  

3 — En tercer lloc es va continuar per l’anàlisi de la capella en el segle XIX, quan 

va tenir lloc l’incendi que va provocar una transformació quasi total de l’espai intern. 

Per tant, en aquest cas els punts en què s’ha dividit l’apartat responen a explicar la 

reconstrucció de la fàbrica, l’execució d’un nou retaule, la col·locació de dues 

escultures provinents de la Cartoixa i l’emplaçament de sepultures, a més d’altres 

elements secundaris.  

4 — Per acabar es va abordar la part relativa al període actual, que ha estat la més 

àmplia i amb una major quantitat de recursos a consultar. Després de fer un esment als 

canvis succeïts a la capella entre el 1900 i el 1980, s’han analitzat els projectes de 

Ruggeri i Barceló, doncs es tracta de dues propostes separades per poc més d’una 

dècada, una sense materialitzar i l’altra realitzada però envoltada per una considerable 

polèmica.  

 

Finalment s’ha de dir que per poder gestionar aquesta important quantitat de recursos 

s’ha recorregut a l’anomenat Mendeley. Es tracta d’un gestor bibliogràfic que permet 

crear una base de dades per agilitzar el procés d’investigació. A més d’altres 

funcionalitats permet la inserció d’arxius en format PDF vinculats a les referències 

bibliogràfiques, de forma que es pot tenir tota la informació de cada llibre o article amb 

només un clic en el cas de comptar amb el fitxer en PDF (fig. 2 — fig. 3). 
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1.4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Les capelles de la Seu, més enllà de l’aportació de Matheu Mulet a mitjans del segle 

XX, no han comptat en general amb cap tipus d’estudi específic. Es tracta, per tant, 

d’una circumstància que afecta no només a la capella del Santíssim, sinó pràcticament a 

totes les capelles de la Catedral.  

Fig. 2. Captura de pantalla en què es pot veure com és la visualització d’un llibre de 
Matheu Mulet en el gestor bibliogràfic Mendeley. 

Font: elaboració pròpia 

Fig. 3. Captura de pantalla en què es pot veure com és la visualització d’un article de 
Catalina Cantarellas del BSAL en el gestor bibliogràfic Mendeley. 

Font: elaboració pròpia 
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A aquest fet se li ha d’afegir la problemàtica derivada del caràcter diacrònic del present 

treball, doncs la bibliografia publicada que s’ha consultat respon a diferents tipologies 

documentals.   

En funció del que s’acaba d’exposar, el present apartat s’organitzarà a partir de dos 

punts. El primer es troba dedicat a analitzar les aportacions més rellevants que han anat 

construint un discurs al voltant de la història i el desenvolupament de la capella de Sant 

Pere. Aglutina tant les principals fonts que parlen sobre la Seu i que permeten resseguir 

la cronologia de la capella, com altres recursos de caràcter menor que tracten algun 

aspecte rellevant d’aquest element catedralici. En el segon punt s’hi podran trobar 

aquelles fonts que poden servir per estudiar l’últim gran episodi vinculat a la capella del 

Santíssim: l’obra que l’artista felanitxer hi va realitzar. Aquesta part s’ha separat no 

només degut al gran nombre de fonts que s’hi refereixen, sinó sobretot per l’entitat 

pròpia que aquest tema posseeix. Dins aquest punt s’hi han contemplat, per un costat, 

els recursos vinculats a la gestió documental del seguiment de la intervenció i, per altre 

costat, aquelles fonts referides a la divulgació del procés d’intervenció.  
 

 

1.4.1. La capella del Santíssim a través del temps 
 

De forma general, com a antecedents de la historiografia catedralícia es solen citar 

els primers cronistes de la ciutat, destacant a Binimelis, Dameto i Mut, que s’han de 

situar dins el context de l’humanisme de l’Edat moderna1. A continuació s’han de tenir 

en compte altres autors, que es pot dir que ja inicien d’una forma més clara la 

historiografia de la Seu2.  

                                                
1 La part vinculada amb els antecedents de la historiografia catedralícia es troba desenvolupada dins: 

GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de la reforma», a GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.), La Catedral és 

el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Col·lecció Seu de Mallorca, 10-I. Palma: Capítol 

Catedral de Mallorca, pàgs. 32-39. 
2 La historiografia relativa a la Catedral és àmpliament explicada per Joan Domenge a: DOMENGE I 

MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu: el procés de construcció de la catedral de Mallorca en el tres-

cents. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, pàgs. 25-48.   
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En aquest sentit s’ha de fer referència a autors com Gaspar Melchor de Jovellanos —per 

la nova metodologia científica i crítica que introdueix a través dels seus escrits3; Antoni 

Furió i Joaquim Maria Bover —que continuaren amb la investigació arxivística però 

que igualment es van basar en la informació extreta dels cronistes4—; Jaume Villanueva 

—que dedica els toms XXI i XXII a Mallorca5—; i Pau Piferrer i J. M. Quadrado —

especialment aquest últim, un dels referents de la historiografia científica, doncs a 

través de les notes a peu de pàgina i les addicions a l’obra de Piferrer, incorpora 

nombrosa documentació arxivística6—. Ara bé, tots aquests autors citats pràcticament 

no aporten dades directes en relació a la capella de Sant Pere.  

 

La intervenció d’Antoni Gaudí a principis del segle XX no només va ser important a 

nivell artístic i patrimonial sinó que també va actuar com a detonador d’una nova 

historiografia catedralícia, doncs a partir de la seva reforma es van configurar dues 

línies historiogràfiques diferenciades.  

                                                
3 Les dues obres de Jovellanos sobre la Seu són: JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1832). Carta 

histórico-artística sobre el edificio de la Iglesia Catedral de Palma de Mallorca, que escribió el 

Excelentísimo Señor Don Gaspar Melchor de Jovellanos a un su amigo aficionado a las bellas artes y a 

la historia, la que publica con varias notas Don Antonio Furió y Sastre. Palma: Imprenta de D. Felipe 

Guasp; i JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1959). Descripción de la catedral de Palma. Palma: Editorial 

Mallorquina de Francisco Pons. En relació a la figura d’aquest pensador i la problemàtica al voltant de les 

seves obres, consultar: SASTRE ALZAMORA, Pilar (2013). «Los inicios historiográficos de la Catedral de 

Mallorca. Ciencia y método en Jovellanos», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè 

(coords.), El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicententari de la Constitució de 1812 (pàgs. 

411-445). Col·lecció Seu de Mallorca, 7. Palma: Capítol Catedral de Mallorca. 
4 Entre les obres escrites per Antoni Furió podem destacar FURIÓ, Antoni (1966 [1840]). Panorama 

óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares. Palma: Mossèn Alcover. Un any després de l’aparició de 

l’obra de Furió, J. M. Bover va publicar un petit article sobre la Seu: BOVER, Joaquim Maria (1841). «La 

Seu de Palma». Semanario pintoresco español, núm. 18 (02/05/1841), pàg. 144; i BOVER, Joaquim Maria 

(1841). «La Seu de Palma». Semanario pintoresco español, núm. 19 (09/05/1841), pàgs. 145-146. A més, 

és interessant consultar el següent article que parla sobre aquests dos autors: SANZ DE LA TORRE, 

Alejandro (1997). «Antonio Furió y Joaquín María Bover, historiadores de la arquitectura mallorquina». 

Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 84, pàgs. 273-306. 
5 VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario a las iglesias de España. Viage á Mallorca (toms XXI i 

XXII). Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia. 
6 PIFERRER, Pau; QUADRADO, Josep Maria (1888). Recuerdos y bellezas de España. Islas Baleares. 

Barcelona: Establecimiento tipográfico-Editorial de Daniel Cortezo. 
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La primera proposava que la Seu és el resultat d’un pla únic, i l’altra defensava que en 

el decurs de les obres de la Catedral es va produir un canvi de pla7. Aquest tema es troba 

força lligat a la construcció de la capçalera, fent-lo enormement transcendent per situar 

cronològicament la capella del Santíssim. La primera línia va ser encetada arrel d’una 

conferència pronunciada per Joan Rubió i Bellver, i dirigida a l’Associació 

d’Arquitectes de Catalunya, que es va plasmar en un petit llibre publicat l’any 19128. A 

través d’aquesta comunicació l’arquitecte català defensava i justificava la reforma que 

havia portat a terme Gaudí. Així, vinculava la Catedral de Mallorca amb les 

concepcions de l’art llombard, i igualment defensava que la fàbrica de la capçalera era 

el resultat d’un procés unitari, fruit d’un projecte llargament planificat. Seguint dins la 

línia de Rubió s’ha de fer referència al conjunt de dos articles escrits per Mossèn Miquel 

Costa i Llobera9 i per Mossèn Antoni Maria Alcover10. Es tracta de la publicació íntegra 

de l’escrit elaborat de la mà d’aquests dos autors per incloure’s a la Guía de las 

Baleares en el marc de l’Exposició Internacional de Turisme de Londres de 1914, tot i 

que els articles no van ser publicats al BSAL fins a l’any 1916. Costa i Llobera realitza 

una anàlisi històrica més general de l’edifici, mentre que Alcover elabora una descripció 

molt més acurada dels diferents elements de la Seu —entre ells, la capella de Sant Pere. 

S’ha de destacar la importància de l’aportació d’Alcover, doncs es tracta del primer 

inventari publicat en què es dóna a conèixer el contingut de cada una de les capelles de 

la Catedral11.  

 

 

                                                
7 Aquesta polèmica historiogràfica és explicada de forma més àmplia a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). 

«Les fonts de […], pàgs. 127-148.  
8 RUBIÓ I BELLVER, Joan (1912). La catedral de Mallorca: conferencia dada con motivo de la 

excursión oficial de la Asociación de Arquitectos de Cataluña. Barcelona: Taller tipográfico. 
9 COSTA I LLOBERA, Miquel (1916). «La Santa Iglesia Catedral Basílica de Mallorca, I. Bosquejo 

histórico y descriptivo del conjunto». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom 16, núm. 430, 

pàgs. 12-15 
10 ALCOVER, Antoni Maria (1916). «La Santa Iglesia Catedral de Mallorca, II. Capillas - Sepulcros - 

Retablos - Tesoro de la Sacristía - Archivo - Biblioteca». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 

tom 16, núm. 431, pàgs. 17-25. 
11 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàgs. 129-130.  
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En canvi, la segona línia historiogràfica, que implica una important polèmica envers la 

primera, parteix de la publicació d’un article de Guillem Forteza a la revista La Nostra 

Terra l’any 192912, en què defensava que l’edifici catedralici no es podia considerar 

sota cap concepte com el resultat d’una planificació. Segons Forteza la configuració de 

la Seu responia a un canvi —passant d’una sola nau a tres naus—, que va tenir lloc 

durant el mateix desenvolupament de les obres de construcció. Aquesta postura s’ha 

d’entendre en tant que l’arquitecte mallorquí es trobava vinculat a la ideologia 

regionalista i considerava que Gaudí havia atemptat contra la Catedral. Ara bé, la 

controvèrsia no es va acabar aquí sinó que anys després va entrar en escena una altra 

veu historiogràfica, que va recuperar el fil argumental deixat per Joan Rubió: es tracta 

d’Emili Sagristà. Aquest prevere va publicar una gran quantitat d’estudis relatius a 

diferents temes sobre la Catedral i el seu patrimoni historicoartístic13, tot i que en relació 

al debat de què s’està parlant interessa la seva obra titulada La Catedral de Mallorca: 

contribución al estudio de su solución arquitectónica14. Com explica ell mateix al 

principi del llibre, tot i que a l’any 1936 ja comptava amb una resposta per a Forteza, 

degut a les circumstàncies d’aquells moments no ho va poder publicar fins al 1948, 

quan ja feia cinc anys de la mort de Guillem Forteza. Tot i així, l’escrit de Sagristà es 

dedica a desmuntar les tesis defensades per l’arquitecte. Finalment s’ha de fer referència 

a Marcel Durliat 15 , que als anys seixanta va reafirmar documentalment i 

interpretativament la tesi apuntada per Forteza, i igualment va proposar les diferents 

fases cronològiques vinculades a l’edificació de la Catedral que encara continuen 

predominant a dia d’avui.  
                                                

12 FORTEZA, Guillem (1929). «Estat de l’arquitectura catalana en temps de Jaume I. Les determinants 

gòtiques de la catedral de Mallorca». La Nostra Terra: revista mensual de literatura, art y ciències, núm. 

24, pàgs. 497-513. 
13 Es tracta, bàsicament, dels següents títols: La Catedral. Contribución al estudio de su iluminación 

(1928), La Catedral de Mallorca. Contribución al estudio de su solución arquitectónica (1948), La 

Catedral de Mallorca. Un capítulo de su historia antigua. Los corredores de los cirios (1949), Retablos 

góticos de la Catedral de Mallorca. El de madera y el de plata (1950), La Catedral de Mallorca. El 

enigma de la Capilla de la Trinidad (1952) i Gaudí en la Catedral de Mallorca. Anécdotas y recuerdos 

(1962). GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàg. 149.  
14 SAGRISTÀ I LLOMPART, Emili (1948). La Catedral de Mallorca: contribución al estudio de su 

solución arquitectónica. Col·lecció Arte e Historia, 7. Castellón de la Plana: Sociedad Castellonense de 

Cultura. 
15 DURLIAT, Marcel (1964). L’art en el Regne de Mallorca. Mallorca: Editorial Moll. 



Origen i transformació històrica de la capella del Santíssim a la Seu de Mallorca 

                                                                                                    Maria del Mar Escalas Martín 
15 

Aquest fet és de gran importància per estudiar i comprendre els aspectes constructius 

vinculats als inicis de la Seu, sobretot pel que fa a la capçalera. S’ha d’afegir que 

aquesta tradició historiogràfica va ser seguida per altres autors, destacant les aportacions 

de Domenge i Sastre, que seran explicades més endavant.  

 

Un grup d’autors que s’ha de considerar dins aquest estat de la qüestió seria el format 

per P. A. Matheu Mulet i Baltasar Coll i Tomàs, ambdós canonges de la Seu. El primer 

va comportar un canvi en la metodologia relativa a les fonts vinculades a la Catedral, 

doncs es torna a introduir dins l’arxiu per actualitzar les dades historiogràfiques sobre 

l’edifici catedralici. Un dels aspectes més destacats de la seva manera de treballar és la 

gran exhaustivitat que demostra a l’hora de redactar els llibres, destacant aquells 

referents a les capelles i retaules catedralicis16, per estar més estretament lligats amb el 

present treball. De fet, en relació a la capella de Sant Pere explica i descriu tots els 

elements que s’hi podien trobar, així com també aquells que hi estan vinculats d’alguna 

forma. Tot i que no cita directament les fonts arxivístiques, es té constància que Matheu 

Mulet es basa en la consulta de les Actes Capitulars i els Repertoris, indicant en cada 

cas les dates dins el text. I per la seva banda, Baltasar Coll, a manera de síntesi dels 

escrits de Matheu Mulet, va refondre les seves obres per crear una guia actualitzada amb 

les dades més bàsiques de la Catedral17.  

 

Durant els anys noranta van aparèixer diverses obres dedicades monogràficament a 

la Seu o a algun aspecte concret de la seva història. Es tracta de l’inici de la 

historiografia catedralícia més recent, que es va desenvolupar de la mà de diversos 

investigadors. En primer lloc s’ha de fer referència a Joan Domenge, que tot i que els 

seus estudis sobre la Seu no es van publicar fins al 199718, l’any 1993 ja havia presentat 

la seva tesi doctoral. Es tracta del llibre en què Domenge explica quina va ser l’evolució 

que va seguir la construcció de la Seu de Mallorca durant el segle XIV.  

                                                
16 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y retablos. Palma 

de Mallorca: Editorial Politécnica; i MATHEU MULET, Pedro Antonio (1956). Guías de la Seo de 

Mallorca. Retablos y capillas, capillas claustrales. Palma de Mallorca: Editorial Politécnica.  
17 COLL TOMÀS, Baltasar (1977). Catedral de Mallorca. Palma: L’autor. 
18 DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu […]. 
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Es pot dir que constitueix una font clau per conèixer quin era el context en què la 

capçalera catedralícia es va construir i desenvolupar, aportant algunes dades sobre la 

capella de Sant Pere. El segon autor és Jaume Sastre, que ha publicat nombroses obres 

vinculades amb la Seu en l’Edat mitjana, destacant la de 199419, en què transcriu 

completament el primer llibre de fàbrica i sagristia de la Catedral, que és el document 

més antic de la Seu, i que permet aproximar-nos als inicis de la construcció de l’edifici. 

A continuació s’ha de fer un breu esment al llibre coordinat per Aina Pascual20, doncs 

tot i que sobre la capella de Sant Pere pràcticament no aporti cap tipus d’informació, 

aquesta font va suposar la recopilació d’una gran quantitat de dades sobre la Seu, que 

permet establir les pautes interpretatives vinculades a diversos aspectes catedralicis. Es 

tracta d’una miscel·lània que va implicar l’actualització de la informació que es tenia 

sobre la Catedral i que continua essent una base de referència quant als estudis 

historicoartístics i patrimonials. Per acabar s’ha de recordar una altra obra de Jaume 

Sastre, publicada l’any 200721, en què es tracta una cronologia molt significativa pel 

present estudi (1390-1430). Inclou un estudi històric vinculat amb la documentació 

arxivística, fet que l’enriqueix en la seva utilització com a font per a qualsevol 

investigació.  

 

Un altre grup de fonts estaria format per aquelles que tracten de forma monogràfica 

algun aspecte relacionat amb la capella del Santíssim. La primera aportació va ser de la 

de Catalina Cantarellas —en el context de la preparació del projecte de Miquel 

Barceló— a partir de la redacció d’un article al BSAL sobre les intervencions 

contemporànies que s’havien portat a terme a la capella22. Es tracta de la primera font 

dedicada exclusivament a la capella de Sant Pere, fet que atorga un valor afegit al citat 

escrit.  

                                                
19 SASTRE MOLL, Jaume (1994). El primer llibre de fàbrica i sagristia de la Seu de Mallorca: 1327 a 

1345. Col·lecció Seu de Mallorca, 2. Palma: Cabildo de la Seu. 
20 PASCUAL, Aina (coord.) (1995). La Seu de Mallorca. Palma: Olañeta. 
21 SASTRE MOLL, Jaume (2007). La Seu de Mallorca (1390-1430): la prelatura del bisbe Lluís de 

Prades i d’Arenós. Palma: Consell de Mallorca, Departament de Cultura. 
22 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: intervenciones contemporáneas en 

la capilla de San Pedro (Siglos XIX y XX)». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom 58, núm. 

856, pàgs. 141-158. 
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Gràcies a aquest article es pot conèixer no només quin era l’estat en què es trobava la 

capella abans de la modificació que va suposar la intervenció del felanitxer, sinó també 

la història dels diferents elements que la conformaven, tant arquitectònics com mobles. 

En segon lloc s’ha d’esmentar un altre article, escrit per Tina Sabater23, en relació a 

l’etapa medieval de la capella del Santíssim. Paradoxalment, arrel de la intervenció de 

Miquel Barceló es van trobar unes pintures d’època medieval, que van poder ser 

estudiades per Tina Sabater arrel de la informació localitzada un cop amagades les 

pintures darrere els panells ceràmics. L’autora dedica un article a la revista Hortus 

Artium Medievalium a donar a conèixer aquest aspecte de la capella, que era desconegut 

fins aleshores; a més també explica diversos continguts vinculats amb la seva 

construcció i història. Per acabar s’ha d’afegir que, tot i que molta gent creu que l’obra 

de Barceló ha estat l’únic projecte actual que s’ha plantejat per a la capella del 

Santíssim, el cert és que més d’una dècada abans n’hi va haver un altre que no es va 

portar a terme: el de Constantino Ruggeri. Es tracta d’un episodi poc conegut, fet 

provocat en gran part per la posterior repercussió de què va gaudir la intervenció del 

mallorquí. Amb tot, existeix una publicació científica que descriu i explica com va ser 

el procés fallit de l’artista italià: es tracta d’un article escrit per Mercè Gambús a la 

revista Randa24. Incorpora la transcripció de documentació directa que ofereix la 

informació de primera mà, així com imatges de les diferents parts de dit projecte. 

 

Des de fa uns cinc o deu anys la Seu s’ha convertit en un important laboratori 

generador de coneixement científic, que a la vegada és capaç de divulgar-se a partir de 

diferents projectes i formats. Un dels estudis més interessants en relació al present 

treball és el primer volum del conjunt de llibres sobre la intervenció d’Antoni Gaudí a la 

Catedral que va coordinar Mercè Gambús 25 . A partir de la incorporació de 

documentació provinent de l’Arxiu Capitular de Mallorca, concretament de les Actes 

Capitulars en què es fa referència a algun aspecte vinculat al patrimoni, es pot resseguir 

el que estava passant a la capella de Sant Pere en aquesta cronologia contemporània.  

                                                
23 SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en la Catedral de Mallorca. Las pinturas 

murales de la antigua Capilla de San Pedro». Hortus Artium Medievalium, vol. 15/2, pàgs. 355-364. 
24 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i el fallit projecte de reforma de la capella del 

Santíssim de la catedral de Mallorca (1989)». Randa, núm. 63, pàgs. 247-269. 
25 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […]. 



Origen i transformació històrica de la capella del Santíssim a la Seu de Mallorca 

                                                                                                    Maria del Mar Escalas Martín 
 

18 

 

Un altre dels projectes significatius en relació a la divulgació el trobem a partir d’un 

recurs en xarxa, el Wiki de la Catedral26. Es tracta d’una font perfectible, doncs hauria 

d’estar permanentment actualitzada degut a la gran quantitat de noves dades que van 

apareixent. Ara bé, també és cert que s’hi pot localitzar una gran quantitat d’informació 

vinculada a diferents aspectes de la Seu. A més, també s’hi incorporen les fonts i la 

bibliografia a què s’ha acudit per anar construint el discurs, fet que és de vital 

rellevància sobretot per als investigadors. 

 

 

1.4.2. La intervenció de Miquel Barceló 
 

Abans d’abordar les fonts vinculades pròpiament a l’actuació de Barceló s’ha de fer 

referència a un llibre de Catalina Cantarellas publicat l’any 200327, en el moment en què 

l’artista començava l’execució dels panells ceràmics per la Catedral. Es tracta d’un 

estudi que analitza quina havia estat la trajectòria artística de Miquel Barceló just abans 

de realitzar la intervenció dins la capella del Santíssim. Tot i que no ha comptat una 

difusió destacada, aquesta aportació s’ha de posar en relleu en tant que marca el punt a 

partir del qual es construeix l’obra del felanitxer dins la Seu.  

 

Una de les parts més preuades de qualsevol actuació, ja sigui artística o patrimonial, 

és la documentació del procés creatiu, doncs permet veure i entendre com va ser el seu 

desenvolupament. En el cas que s’està treballant es compta amb algunes fonts lligades 

amb la gestió documental del seguiment de l’obra de Barceló dins la Catedral, gràcies 

sobretot a la voluntat del mateix artista. Per una banda s’ha de fer referència al llibre La 

catedral bajo el mar, amb fotografies d’Agustí Torres28. El seu pes es centra en les 

imatges, a partir de les que es pot veure el desenvolupament del conjunt artístic.  

 
                                                

26 CATEDRAL DE MALLORCA. WikiSeu. Pàgina principal.  

<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Pàgina_principal> 
27 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2003). L’univers artístic de Miquel Barceló. Palma: Universitat de 

les Illes Balears. 
28 BARCELÓ, Miquel (2005). La catedral bajo el mar (Fotografies d’Agustí Torres). Barcelona: 

Galaxia Gutenberg. 
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El breu text que s’hi ha inclòs es centra bàsicament en reproduir les paraules de 

Vincenzo Santoriello, l’artesà que en el taller de Vietri sul Mare va treballar amb 

Barceló en els murals ceràmics per a la Seu. Igualment és molt rellevant la introducció 

d’una petita cronologia relativa al procés creatiu fins a l’any 2005, quan es va publicar 

el llibre. A les fotografies s’hi poden veure les diferents passes de la intervenció: els 

dibuixos preparatoris, el modelatge de l’argila, l’aplicació del color, el muntatge dels 

panells ceràmics a la capella, etc. A més, també inclou una gran quantitat d’imatges de 

detall en què es poden apreciar cada un dels elements de la monumental obra de Miquel 

Barceló.  

Per altra banda s’ha de fer referència al documental titulat Mar de fang, dirigit per 

Luis Ortas i el mateix Agustí Torres29, en què igualment es veu el seguiment de tot el 

procés creatiu de Barceló, doncs des del 2001 al 2005 van enregistrar el 

desenvolupament de l’obra per a la Catedral. Es tracta d’un document en què podem 

veure al mateix Barceló en acció; o dit d’una altra forma, amb el documental assistim en 

directe al procés de creació de l’artista.   

 

 

També hi ha una altra part del procés —igualment important— que té lloc amb 

posterioritat a la pròpia intervenció, que és aquella vinculada a la seva divulgació i 

difusió. En aquest cas es compta amb una gran quantitat de fonts, per la qual cosa s’han 

seleccionat aquelles que s’han considerat més significatives. Per començar s’ha de fer 

referència a la primera entrevista a Barceló que es va publicar en relació a la seva obra 

dins la Catedral. Es tracta d’un article signat per Biel Mesquida a la revista Magazine30 

en què s’hi troben les primeres informacions i consideracions de l’artista sobre la seva 

intervenció.  

 

 

                                                
29 ORTAS, Luis; TORRES, Agustí (2005). Mar de fang. Miquel Barceló. La Perifèrica Produccions. 58 

min. [Vídeo] 
30 MESQUIDA AMENGUAL, Biel (2007). «Barceló por los siglos de los siglos». Magazine, gener, pàgs. 

44-54. 
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En segon lloc s’ha de citar el llibre que es va publicar arrel de la inauguració de 

l’obra de Barceló, escrit per Mercè Gambús, Llorenç Tous i Teodor Suau31, on s’hi van 

aplegar tres punts de vista diferents sobre l’obra de la Seu: historicoartístic, iconogràfic 

i litúrgic. Encara que es tracti d’una publicació de petit format, s’hi desenvolupen els 

punts clau relatius a la documentació i seguiment de la intervenció.  

A continuació s’ha de fer referència a una altra font que ve de la mà de Mercè 

Gambús, una ponència a les I Actes del Congrés Internacional d’Arquitectura Religiosa 

Contemporània 32 . En aquest escrit l’autora realitza un recorregut pels principals 

aspectes vinculats a la intervenció de Barceló: la gestió del projecte, el programa 

iconogràfic i el procés creatiu. La seva importància rau en què, pel fet d’estar inclòs en 

un congrés internacional, es va introduir la difusió científica d’aquesta intervenció a la 

Seu de Mallorca.  

En quart lloc s’ha de citar l’article escrit per Cristina Ros33 a la revista El Mirall poc 

temps després de la inauguració de l’obra de Barceló. L’autora ofereix el seu 

posicionament crític en relació als diferents aspectes que envolten la intervenció de 

l’artista felanitxer a la Seu. Una de les idees que es va repetint durant tot l’article és la 

necessitat que passi el temps per tal de poder valorar l’obra de Barceló, doncs encara era 

massa recent. A més Ros considera que aquest fet s’havia accentuat per l’excés de 

mediatització que va patir tot el procés d’intervenció. Finalment deixa diversos 

interrogants i preguntes, com per exemple, si el llenguatge elegit per Barceló era el més 

adient per representar l’art actual dins una capella gòtica de la Seu.  

 

 

 

                                                
31 GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de l’Eucaristia. Miquel 

Barceló i la Capella del Santíssim. Palma: Catedral de Mallorca. 
32 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2007). «Miquel Barceló y la reforma de la capilla del Santísimo. Una 

intervención contemporánea en la Catedral de Mallorca», a FERNÁNDEZ-COBIÁN, Esteban (ed.), I Actas 

del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea. Arquitecturas de lo sagrado. 

Memoria y proyecto (pàgs. 218-231). Coruña: Universidad da Coruña. 
33 ROS, Cristina (2007). «L’espai Barceló dins la Seu de Mallorca». El Mirall, núm. 176, pàgs. 34-38. 
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A continuació s’ha d’esmentar la ponència de Mercè Gambús en el marc d’un 

congrés internacional que va tenir lloc a Venècia l’any 200834. Encara que pràcticament 

no aporti dades noves, aquesta font s’ha de tenir en compte en tant que implica una 

difusió científica de caràcter internacional de l’obra de Barceló dins la Catedral.  

En el 2011 es van publicar dos llibres relatius a la intervenció de l’artista felanitxer a 

la Seu. En primer lloc es pot fer referència al de Dore Ashton35, titulat Miquel Barceló. 

La capilla = the chapel, doncs es tracta d’una font bilingüe en castellà i anglès. Presenta 

una primera part en què l’autora explica breument la intervenció de Barceló a la Seu, 

indicant els antecedents de l’obra ceràmica de l’artista, que permet entendre molts dels 

aspectes del mural ceràmic de l’edifici catedralici. Així també parla sobre la principal 

actuació anterior a ell dins la Catedral, la que van protagonitzar Gaudí i Jujol a principis 

del segle XX. A la segona part del llibre es presenten una sèrie d’ítems vinculats a 

l’obra de Barceló —preparatius, la capella, pans i peixos, i vitralls—, a partir dels que 

inclou tant una gran quantitat de fotografies de detalls, com cites representatives de 

l’artista. En definitiva, es tracta d’un llibre de caràcter divulgatiu i comercial, en un 

format més petit però similar en contingut fotogràfic al de La catedral bajo el mar.  

El segon llibre també publicat dins l’any 2011 és el de Rosa Ribas36, que consisteix 

en un estudi sobre la iconografia bíblica de la capella del Santíssim. Els dos primers 

capítols es dediquen a explicar les fonts a partir de les que es crea l’obra de Barceló: 

l’Evangeli de Sant Joan. El tercer capítol està dedicat a analitzar les relacions entre l’art 

i l’episodi bíblic vinculat a l’Eucaristia. Primer posa alguns exemples d’obres anteriors 

en què es pugui veure representada aquesta iconografia, i a continuació s’endinsa 

pròpiament en l’obra de Barceló, relacionant el que apareix al mural ceràmic amb els 

textos bíblics.  

 

                                                
34 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2010). «Il pittore Miquel Barceló e la reforma della cappella gotica del 

Santissimo nella cattedrale di Maiorca», a DELLA LONGA, Giorgio; MARCHESI, Antonio; ZAHNER, Walter 

(eds.), Arte Architettura Liturgia. Esperienze internazionali a confronto. Atti del 6º Convegno 

Internazionale  (pàgs. 87-101). Trento: Alcione Edizioni. 
35 ASHTON, Dore (2011). Miquel Barceló. La capilla = the chapel (Fotografies d’Agustí Torres i 

François Halard). Barcelona: Galaxia Gutenberg. 
36 RIBAS GARRIGA, Rosa (2011). La Bíblia en fang: la capella del Santíssim de la Seu de Mallorca. 

Barcelona: Claret. 
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Es tracta d’un enfocament molt vinculat a temes religiosos o litúrgics, que s’explica pel 

fet que l’autora és llicenciada en Filosofia i Lletres, en Ciències Religioses i Teologia en 

l’especialitat de la Bíblia, i perquè el llibre sorgeix arrel d’un encàrrec que li fan des de 

la mateixa Catedral.  

Un any després, el 2012, va aparèixer la tesi doctoral titulada Capilla Barceló. Una 

propuesta para mirar, realitzada per Carmen Sabalete Gil37. Tot i que la intervenció a la 

capella sigui tractada des d’un punt de vista vinculat a la literatura, s’ha citat aquesta 

font tant pel tema tractat com per la seva actualitat. Servint-se de l’assaig l’autora 

presenta, a partir d’un estil que es pot qualificar com a literari, una anàlisi subjectiva i 

personal de la capella i de la seva significació. Ara bé, s’ha de reconèixer que en cap 

moment es fa referència als aspectes històrics o artístics de l’obra de Miquel Barceló.  

Per finalitzar s’ha de fer referència a un document audiovisual, en aquest cas 

pertanyent a RTVE, titulat La Mitad Invisible. Miquel Barceló en la catedral de 

Mallorca38. El reporter del documental, Juan Carlos Ortega, realitza una mena de síntesi 

de la intervenció a partir de les entrevistes a diferents personalitats. S’ha de dir que és 

un vídeo molt enfocat a la divulgació, per la qual cosa hi ha alguns aspectes que són 

tractats de forma superficial. Ara bé, suposa la difusió de l’obra de Barceló dins la 

Catedral a través d’una plataforma de caràcter estatal. A més, com que està realitzat set 

anys després de la inauguració, permet manifestar una certa distància envers l’obra per 

veure l’impacte que ha suposat per a la Seu en aquest temps.  

Per acabar s’ha d’esmentar la importància de les fonts hemerogràfiques en relació a 

l’estudi de la intervenció de Miquel Barceló, doncs tot el procés va estar enormement 

mediatitzat. Ara bé, en aquest treball no han estat estudiades, doncs constitueixen un 

corpus per ell mateix amb una entitat pròpia que precisen d’un tractament monogràfic.  

 

 

 

                                                
37 SABALETE GIL, Carmen (2012). Capilla Barceló. Una propuesta para mirar. Dirigida per Sagrario 

Aznar Almazán [Tesi doctoral]. UNED, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del 

Arte. Accessible a: <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Csabalete/Documento.pdf> 
38 ORTEGA, Juan Carlos (21 de juny de 2014). La Mitad Invisible. Miquel Barceló en la catedral de 

Mallorca [Vídeo de RTVE] <http://www.rtve.es/television/20140621/miquel-barcelo-catedral-

mallorca/467403.shtml> 



Origen i transformació històrica de la capella del Santíssim a la Seu de Mallorca 

                                                                                                    Maria del Mar Escalas Martín 
23 

2. ELS INICIS DE LA SEU: L’ÈPOCA MEDIEVAL 
 

Com és sabut, amb l’arribada de Jaume el Conqueridor l’any 1229, Palma —i amb 

ella la resta de territoris illencs— va deixar de ser una ciutat musulmana per passar a 

formar part del món cristià. Aquest fet va suposar un canvi radical a tots els nivells de 

vida de la Mallorca del segle XIII. Ara bé, pel que fa al present tema d’estudi, el 

començament de la Seu s’ha de situar a principis del segle següent, ja sota el regnat del 

monarca Jaume II39. El segle XIV és de gran importància per entendre la configuració 

de la capella de Sant Pere —i de tot l’edifici catedralici en general—, doncs és el 

moment en què aquesta s’aixeca, determinant-ne l’estil i l’estructura. Per tant, en el 

present apartat es veuran els diferents elements d’època medieval que es poden rastrejar 

a la capella de Sant Pere. 

 

 

2.1. LA FÀBRICA 
 

L’element més important i determinant de qualsevol estructura arquitectònica és el 

conjunt de murs que la conformen: la fàbrica. Ara bé, aquesta no s’ha d’entendre 

únicament com la part interna de l’edifici, sinó que va més enllà, ja que no s’ha de 

perdre de vista que interior i exterior de la capella constitueixen una entitat indissoluble, 

conformant una mecànica totalment relacionada.   

S’ha de partir de la base que en relació a la construcció de la capçalera de la Catedral, 

sobretot pel que fa a la capella de Sant Pere, existeix un gran buit documental que 

provoca enormes dificultats a l’hora d’estudiar-la. S’ha de fer referència bàsicament a la 

desaparició tant dels llibres de fàbrica anteriors a 1368 com de les Actes Capitulars 

entre 1307 i 1372, així com a la naturalesa del llibre conservat de l’etapa que va entre 

1327 i 133940, anys decisius per comprendre la construcció de la part més oriental de la 

Seu.  

                                                
39 Malgrat des de fa anys s’ha demostrat aquesta cronologia, la gran majoria dels autors que escriuen 

en el segle XIX sobre la Seu ens diuen que aquesta es va iniciar al segle XIII amb Jaume I.  
40 DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu […], pàg. 140. 
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En aquest llibre no s’hi troben referències a l’avanç dels treballs, fet que Durliat no va 

interpretar com una aturada en les obres sinó que va relacionar amb el caràcter 

d’aquesta documentació, que respondria a la configuració d’un llibre de sagristia, on no 

s’hi anotava aquest tipus d’informació41. Ara bé, Jaume Sastre42 va defensar que 

malgrat en un principi efectivament es devia tractar d’un llibre de sagristia, 

posteriorment el mateix document es va emprar per anotar-hi les despeses derivades de 

les obres compreses dins aquesta cronologia —destacant el bastiment del cor i la 

construcció del claustre43.  

Malgrat això, els diferents investigadors que s’han dedicat a estudiar el tema44 han 

pogut anar reconstruint a partir de dades indirectes les principals fases cronològiques 

relatives a la construcció de la Seu durant el segle XIV, especialment de la primera 

meitat. Ara bé, partint de la base que l’erecció de l’edifici catedralici no comença fins 

aproximadament l’any 1306, la pregunta és la següent: què va passar des de l’arribada 

del rei Jaume I fins aquesta data? La resposta és senzilla i es troba explicada al llibre de 

Joan Domenge. Encara que molts historiadors es van pensar que l’edifici ja s’estava 

bastint durant el segle XIII, el cert és que el més acceptat és que en aquesta cronologia 

primerenca simplement es va adaptar l’antiga mesquita a les noves funcionalitats 

cristianes45. En relació a la capella de Sant Pere s’ha de dir que dins aquest marc 

cronològic es sap que un personatge de la reialesa mallorquina, l’infant Pere de Portugal, 

hi va demanar sepultura46, com es veurà més endavant.  

                                                
41 DURLIAT, Marcel (1964). L’art en el […], pàgs. 131-135.  
42 SASTRE MOLL, Jaume (1987). «El primer libro de fábrica y sacristía de la Seo de Mallorca (1327-

1345)». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom 43, núm. 841, pàgs. 45-58, concretament a la 

pàgina 46. 
43 Per a la transcripció del llibre es pot consultar: SASTRE MOLL, Jaume (1994). El primer llibre de 

fàbrica […]. 
44 Tot i que es poden citar més autors que han treballat sobre el citat tema, en aquest cas interessa 

destacar les aportacions de Marcel Durliat: DURLIAT, Marcel (1964). L’art en el […]; i de Joan Domenge: 

DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu […]. 
45 DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu […], pàgs. 130-132.  
46 VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario […], tom XXI, pàgs. 45-46.  
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Per tant, cap a l’any 1306 s’enceta una nova etapa amb l’inici de les obres a la capella 

de la Trinitat, que havia de servir com a panteó pels monarques del Regne Privatiu de 

Mallorca47.  

És bastant probable, com va apuntar Durliat, que al voltant de l’any 1314 es 

comencés l’edificació de la Capella Reial —el nom amb el qual es coneix el presbiteri 

de la Catedral—, que es creu que va finalitzar al voltant del 132748. A continuació es 

degueren engegar els treballs als absis laterals, tot i que amb anterioritat a la construcció 

de la fàbrica en pedra ja existien —amb la intenció de solucionar els problemes 

litúrgics—, cap al 1329, diverses capelles provisionals de fusta al costat del claustre. La 

informació relativa al bastiment d’aquests elements efímers, que estaven dedicats a Sant 

Pere, Sant Joan i el Corpus Christi, es pot trobar al primer llibre de fàbrica i sagristia de 

la Seu —al que ja s’ha fet referència49. Alguns dels fragments en què es té notícia 

d’aquests moviments vinculats a les tasques de fusteria, pintura i il·luminació 

d’aquestes capelles són els següents50:  
«Item pague an Bn. des Vilar qui torna obrar divendres e dissabte per fer bastiment e per posar e 

asiure la fusta de les capeles de Sen P. e de Corpere Xristi e de Sent Johan e pagueli per aquests II 

dies. / 6 s.» (foli 16v) 

«Item costaren VIII fusts de roure los quals compre den P. Calafat a ops dels reretaules a posar en les 

capeles mudades verç la claustra a rao de I s. VI d. per fust. / 12 s.» (foli 17r)51 

«Item pague al dit Martin pintor qui a preu fet pinta les IIII capeles del fust a rao de L s. cascuna 

menys de la fuyla e pux afisquili per la fuyla XXVI s. monta. / 11 lb, 6 s., 8 

Item pagueli per pintar IIII files de les quals III ne foren posades sobre les capeles pintades a ops de 

les lentees e Iª el cimbori veyl a ops del rotle maior. / 6 s, 8» (foli 17r)52 

«Item costaren dadobar tayles de les lantees de les dites capeles e del rotle maior. / 1 s., 2» (foli 17v)53 

 

 

                                                
47 DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu […], pàgs. 132-135. 
48 DURLIAT, Marcel (1964). L’art en el […], pàgs. 130-132.  
49 DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu […], pàgs. 138-141. 
50 Tot i que alguns d’aquests passatges han estat transcrits en diverses ocasions, com per exemple en 

DURLIAT, Marcel (1964). L’art en el […], pàg. 135, en el present estudi ens centrarem en el llibre de 

Jaume Sastre, doncs s’hi troba la transcripció de la totalitat del llibre.  
51 SASTRE MOLL, Jaume (1994). El primer llibre de fàbrica […], pàg. 45. 
52 Ibídem, pàg. 46. 
53 Ibídem, pàg. 47. 
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En aquest primer llibre no s’hi reflecteixen les dades relatives als treballs 

constructius de la Catedral, per la qual cosa la franja cronològica que va des de 1327 

fins a 1368 —data a partir de la que es compta amb el primer llibre d’obra— ha estat 

considerada per Domenge com el període “fosc” en l’edificació de la Seu54. Degut a 

aquest fet es planteja una disparitat d’opinions —explicada per Tina Sabater— en 

relació a l’avanç de les obres dins aquesta etapa55. Durliat fa referència al 1363 com a 

data límit de finalització de la capella, doncs és l’any en què hi era enterrat el bisbe 

Antoni Collell. Tot i això, a la vegada aporta dades que situen la construcció de la 

capçalera en una cronologia al voltant de la dècada de 1330 i 134056. Per la seva banda, 

Joan Domenge segueix el mateix plantejament que l’autor francès, encara que 

determinant com a datació extrema els anys cinquanta del segle XIV. En aquest moment 

presumiblement va tenir lloc el segon canvi de pla57, que va implicar un augment 

considerable en l’alçada de les naus. És de suposar que, tenint en compte la diferència 

d’alçada entre els absis laterals i les naus (fig. 4), els primers es van construir amb 

anterioritat al canvi de pla, per tant, abans de 1350.  

 
 

 

                                                
54 DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu […], pàg. 140. 
55 SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en […], pàgs. 359-360. 
56 DURLIAT, Marcel (1964). L’art en el […], pàgs. 133-136. 
57 El primer canvi de pla, que es degué produir al voltant del 1330, va suposar passar d’una església 

d’una sola nau a un gran edifici de tres naus. DURLIAT, Marcel (1964). L’art en el […], pàg. 136. 

Fig. 4. Secció longitudinal de la Seu, realitzada per J. Rubió, en què es veu la diferència 
d’alçada entre els absis laterals i la nau central.  

Font: RUBIÓ I BELLVER, 1912: 21. 
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En canvi, Jaume Sastre considera que s’ha de retardar la represa de la construcció en 

pedra almanco fins al 1345, doncs defensa que entre 1340 i 1350 es va produir una 

paralització de les obres degut a un context econòmic i polític advers, per la qual cosa 

bàsicament es bastien elements de fusta58. Ara bé, un dels últims estudis en què es tracta 

aquest tema és l’article publicat per Tina Sabater, en què s’apuntaria a una cronologia 

lleugerament anterior a partir de la datació de les pintures de l’absis, situant la seva 

finalització entre el 1335 i el 134359. De qualsevol forma però, l’erecció d’aquesta 

capella es pot situar dins el que s’ha denominat com a segona fase constructiva, 

desenvolupada entre 1327 i 1368 (fig. 5 — fig. 6), una vegada ja s’havien finalitzat les 

obres de la Capella de la Trinitat i de la Capella Reial60, el cap nou61. 

 

 
 

                                                
58 SASTRE MOLL, Jaume (2007). La Seu de Mallorca […], pàgs. 219-220.  
59 SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en […], pàg. 355. 
60 CATEDRAL DE MALLORCA. WikiSeu. Història. Segona fase constructiva. 

<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Segona_fase_constructiva_(1327-1368)> 
61 Aquesta denominació de cap nou és la que apareix en gran part de la documentació per a referir-se 

al conjunt de la Capella de la Trinitat i la Capella Reial. DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la 

Seu […], pàg. 127. Per exemple, la podem trobar al foli 13v del primer llibre de fàbrica i sagristia: «Item 

dilluns a XII de deembre tornaren obrar los fustes per mudar les cadires al cap nou e per obrar la fusta de 

la trona». SASTRE MOLL, Jaume (1994). El primer llibre de fàbrica […], pàg. 40. 

Fig. 5. Reconstrucció de l’estat de les obres cap al 
1370.  

Font: DOMENGE, 1997: s.p. 

Fig. 6. Reconstrucció en 3D de la segona fase 
constructiva, realitzada per Jeroni Seguí. 

Font:<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/inde
x.php?title=Segona_fase_constructiva_(1327-1368)> 
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A partir del 1368 es compta ja amb la sèrie dels llibres de fàbrica, que permeten 

reconstruir molt més fàcilment com es va dur a terme el desenvolupament de les obres 

de la resta de la Catedral62.  

Pel que fa als aspectes arquitectònics de la fàbrica de la capella s’ha de començar 

dient que, en conjunt, la capella presenta unes dimensions de 8 metres d’ample, per 12 

de profunditat i 25 d’alçada, mesures que coincideixen amb les de l’absis lateral 

septentrional dedicat al Corpus Christi63. No es pot passar per alt el fet —com ha 

assenyalat Catalina Cantarellas64— que actualment ens trobem davant una reedificació 

parcial de la fàbrica que es va fer al segle XIX després de l’incendi de l’any 1819. Ara 

bé, dita reconstrucció es va fer seguint els models gòtics del segle XIV, mantenint 

igualment l’estructura en dos trams65 (fig. 7). El primer espai, aquell més proper a la nau 

—marcat amb la lletra a—, es troba cobert per una volta quatripartida i a la seva clau 

s’hi poden veure les armes pontificals. Per la seva banda, el segon tram, situat al fons de 

l’absis —i marcat amb la lletra b—, és de majors dimensions i presenta una volta 

sexpartida amb les armes del capítol a la seva clau66 (fig. 8). Precisament la coberta va 

ser una de les parts que més va patir arrel de l’incendi67, fet que va provocar la 

necessitat de restaurar la pedra de la capella. A més, no es pot oblidar que aquesta part 

de l’estructura encara s’ha vist més afectada arrel de la recent reforma de Miquel 

Barceló.  

 

                                                
62 Per a un bon resum sobre aquest tema es pot consultar: DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1995). «Tres 

segles d’obres a la Seu: s. XIV-XVI», a PASCUAL, Aina (coord.), La Seu de Mallorca (pàgs. 22-35). 

Palma: Olañeta. 
63 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 142-144. 
64 Ibídem, pàgs. 141-143. 
65 Degut al fet de conservar la configuració i estil propis de l’Edat mitjana s’ha inclòs l’explicació dels 

aspectes arquitectònics de la capella dins aquest apartat. 
66 Des del segle XVI —i abans de l’incendi—, en aquestes dues claus de volta s’hi representaven les 

armes de la família Zaforteza. MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. 

Capillas y [… ], pàg. 1. 
67 SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en […], pàg. 355. 
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En relació a l’exterior s’ha de destacar, en primer lloc, la singular configuració que 

adquireix la capçalera en relació a la resta d’esglésies gòtiques del context català, doncs 

es pot dir que no n’hi ha cap altra de tres naus amb el presbiteri poligonal i els dos absis 

als laterals. A més, aquesta excepcionalitat de la Seu encara es veu més accentuada si 

parem atenció en l’absis corresponent a la capella de Sant Pere, ja que la seva estructura 

es troba dissimulada a partir de la incorporació de pinacles que s’eleven fins a l’alçada 

de la Capella Reial68 (fig. 9); doncs a l’altre absis no trobem aquests elements (fig. 10). 

  
 

 
                                                

68 DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu […], pàg. 141. 

 
a 

 
b 

Fig. 7. Detall de la planta en què s’hi han marcat 
els dos trams de què consta la capella. 

Font: elaboració pròpia 

Fig. 8. Fotografia en què es poden veure 
tant els dos trams de la capella com les 

dues claus de volta.  
Font: elaboració pròpia 

Fig. 9. Fotogrametria relativa a l’alçat de la façana sud de la Seu, en què són visibles els pinacles 
sobre l’absis meridional.  

Font: DOMENGE, 1997: s.p. 
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S’ha de fer referència també a la denominada 

sagristia forana, ubicada entre els murs de la Capella 

Reial, la part exterior de l’absis de la capella de Sant 

Pere i el penya-segat sobre la mar. Aquesta situació li 

va conferir una forma triangular que és fàcilment 

visible en un plànol de la planta de l’edifici (fig. 11). 

Quan es va començar a escriure el primer llibre de 

fàbrica i sagristia, el 1327, se suposa que aquesta 

dependència ja estava construïda69.  

 

 

 

                                                
69 De fet, en el foli 8v d’aquest llibre —corresponent al 1327— s’hi pot llegir el següent: «Item pague 

an Bn. des Vilar fuster qui obra la dita cadira ab sa compaya a feu portes en 1ª fanestra de la cambra des 

escolans e II portes en II fanestres del caragol de la sacristia verç la mar [...]». SASTRE MOLL, Jaume 

(1994). El primer llibre de fàbrica […], pàg. 31. 

Fig. 10. Fotografia de l’exterior de la Seu, on s’aprecia la diferència de pinacles entre els dos absis. 
Font: DOMENGE, 1995: 25. 

Fig. 11. Detall de la planta en 
què s’hi ha marcat la situació de 

la sagristia forana.  
Font: elaboració pròpia 
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A la part superior d’aquesta sagristia es va aixecar l’anomenada casa de les hòsties, on 

hi havia precisament un forn per a fer hòsties70. A aquest espai s’hi accedia per una 

escala de caragol que va desaparèixer parcialment durant la intervenció d’Antoni 

Gaudí71. S’ha de deixar clar que la incorporació d’aquesta informació no és gratuïta sinó 

que és important en tant que la presència d’aquestes dues dependències va condicionar, 

tant la configuració interna com externa de la capella. S’ha de tenir present en tot 

moment que interior i exterior es troben totalment relacionats, formant una unitat 

indissoluble. 

 

 

2.2. LES PINTURES MURALS 
 

Arrel de la intervenció que havia de portar a terme Miquel Barceló a la capella de 

Sant Pere van sortir a la llum —a l’any 2002— una sèrie de pintures murals situades a 

les parets laterals de dita capella. Degut a raons i qüestions que queden fora de l’abast 

del present treball, aquestes restes pictòriques es van tapar amb les plaques ceràmiques 

de l’artista felanitxer i només van poder ser fotografiades durant un breu lapse de temps. 

Amb posterioritat Tina Sabater va poder realitzar una anàlisi de les pintures, que va 

publicar en un breu article —al que ja s’ha fet referència dins l’estat de la qüestió—, 

que constitueix l’única font per conèixer les pintures72. 

Les restes pictòriques localitzades es trobaven en el mur sud de la capella —aquell 

situat més a prop de la mar—, ocupant tota la seva extensió fins a la trompa, encara que 

només eren visibles a l’entrada de l’absis, doncs quedaven interrompudes per les restes 

del sepulcre de Bernat Cotoner. En aquestes pintures s’hi poden distingir tres figures 

dempeus vestides amb una túnica de color blau, portant una sèrie d’objectes 

representatius (fig. 12), que s’explicaran a continuació amb un major detall.  

                                                
70 Igualment, en el primer llibre de fàbrica i sagristia a l’any 1335 s’hi troben referències a aquesta 

dependència superior: «Item messions que diu en la casa qui fo feta sobre la volta de la sacristia forana a 

ops de fer hosties [...]». SASTRE MOLL, Jaume (1994). El primer llibre de fàbrica […], pàg. 90. 
71 SASTRE MOLL, Jaume (2007). La Seu de Mallorca […], pàg. 257. 
72 SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en […].  
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En primer lloc, el personatge que 

encapçala el conjunt —situat en 

l’extrem més proper a la nau— 

porta un llibre a les mans (fig. 13), 

i sobre el seu cap s’hi poden 

distingir dos elements verticals 

acabats en una forma circular que 

serien dos bordons73 (fig. 14).  

   

 

 

 
                                                

73 Segons el Gran Diccionari de la llengua catalana (GDLC) el bordó es pot definir com a: «Vara 

cilíndrica, pròpia dels pelegrins, amb dos ornaments, l'un als tres quarts, en forma de travesser, i l'altre a 

la part superior, en forma de pom», o com a «Vara de metall que usen certs capellans en les processons i 

en altres cerimònies religioses». GRAN DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA. Bordó [en xarxa] 

<http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0157443> 

Fig. 12. Vista general de les pintures de la capella de sant Pere.  
Font: SABATER, 2009: 356. 

Fig. 13. Primer personatge amb 
el llibre a les mans (detall).  
Font: SABATER, 2009: 357. 

Fig. 14. Bordons situats sobre el 
cap del primer personatge (detall).  

Font: SABATER, 2009: 357. 
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Tot i que no sigui massa visible, darrere la segona figura s’hi pot identificar la 

representació d’una creu (fig. 15), així com la d’un bàcul74 (fig. 16).  

                   
 

 

 

Finalment, l’últim personatge apareix amb un recipient a les mans, probablement per 

contenir l’hisop75 (fig. 17). Com a remat just vora la primera figura s’hi pot distingir una 

sanefa formada per greques i rombes a mode d’elements ornamentals76 (fig. 18).    

               
 

                                                
74 Pel seu costat, un bàcul és definit al GDLC com a: «Crossa o gaiata que porten els bisbes, els abats i 

algunes abadesses en les cerimònies litúrgiques, com a símbol d'autoritat». GRAN DICCIONARI DE LA 

LLENGUA CATALANA. Bàcul [en xarxa] < http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0073976> 
75 El GDLC diu que un hisop és un «salpasser», terme que és definit com a: «Aspersori d'aigua 

beneita, que consisteix en un mànec de fusta o de metall a l'extrem del qual hi ha un plomall de pèls o una 

boleta amb forats que conté una esponja que hom suca en l'aigua beneita». GRAN DICCIONARI DE LA 

LLENGUA CATALANA. Hisop [en xarxa] < http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0073976> 
76 SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en […], pàg. 356. 

Fig. 15. Representació d’una creu a 
l’alçada de la segona figura (detall). 

Font: SABATER, 2009: 357. 

Fig. 16. Bàcul representat sobre el 
segon personatge (detall).  

Font: SABATER, 2009: 357. 

Fig. 17. Tercera figura amb un recipient a les mans (detall).  
Font: SABATER, 2009: 358. 

Fig. 18. Sanefa ornamental (detall).  
Font: SABATER, 2009: 358. 
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A partir de les informacions vinculades a la litúrgia de la Catedral77 es va poder 

establir una hipòtesi sobre el significat d’aquestes pintures. Com explica Tina Sabater, 

tot i que inicialment es va pensar en la possibilitat que es tractés d’una processó 

hagiogràfica, aviat la balança es va decantar per l’opinió que es representava un fris 

processional d’apòstols vinculat amb el Corpus Christi, doncs l’absis lateral nord 

presenta precisament dita dedicació. Aquesta conclusió es deu bàsicament a dues raons: 

a l’advocació de la capella a Sant Pere, i al fet que tots els personatges conservats van 

vestits amb túniques blaves idèntiques. Les tres figures visibles formarien part d’un 

conjunt més gran de sis apòstols en el mur sud, que estarien acompanyats per sis més en 

el mur oposat. A part de les fonts escrites de caràcter litúrgic també s’han consultat 

possibles fonts visuals en què es poden veure aquest tipus de processons, destacant les 

pintures de la Catedral d’Anagni (Itàlia) de principis del segle XIII (fig. 19) i les 

pintures de Santa María de Iguacel (Navarra) de mitjans del segle XV78 (fig 20).    

 

    
 

 

 

 

 

 

                                                
77 Ens referim a les dades que es poden extreure arrel de l’anàlisi de les diferents Consuetes de la 

Catedral, estudiades sobretot per Jaime Villanueva i per Mossèn Pere Llabrés. SABATER REBASSA, Tina 

(2009). «Decoración medieval en […], pàg. 360. 
78 SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en […], pàg. 360. 

Fig. 19. Pintura de la cripta de la Catedral 
d’Anagni.  

Font:<http://www.iccd.beniculturali.it/index.ph
p?it/194/fondi-fotografici/16/fotocolor> 

Fig. 20. Pintura de Santa María de Iguacel.  
Font: <http://www.romanicoaragones.com/0-

Jacetania/48-Iguacel4.htm> 
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Pel que fa a l’afiliació estilística d’aquestes 

pintures, els models s’han buscat en el Llibre 

de Privilegis del Regne de Mallorca, destacant 

sobretot el foli 13v (fig. 21), en base sobretot a 

dos aspectes. En primer lloc hi ha una clara 

coincidència en relació al cànon de les imatges, 

que en ambdós casos es tracta de figures de 

proporcions allargades. L’altre aspecte 

important és la incorporació de les greques i 

els rombes com a motiu decoratiu. Degut a 

aquestes similituds estilístiques s’ha 

considerat que es tracta de dues mostres 

pictòriques que es poden incloure dins el grup 

d’obres d’orientació italianitzant. A més, 

degut a l’aparició del motiu de les greques 

únicament en aquest foli del Llibre dels 

Privilegis, on es representa al monarca Jaume II, les pintures de l’absis de Sant Pere 

s’han vinculat amb un context palatí79. Pel que fa a una possible adscripció d’aquestes 

pintures, Sabater sembla apuntar la possibilitat que, en funció del context artístic de la 

primera meitat del segle XIV, poguessin haver estat realitzades per Arnau Boas, artista 

de procedència rossellonesa80. Ara bé, sigui o no Boas el pintor implicat, aquestes restes 

de la capella de Sant Pere ofereixen un descobriment de gran importància pel 

coneixement de la pintura gòtica mallorquina. Fins aleshores es pensava que les obres 

de filiació italiana del segle XIV únicament es desenvolupaven en el camp de la 

miniatura i de la pintura sobre taula. Però ara queda clar que realment també devia 

existir una altra producció dins aquesta línia que emprava el mur com a suport i que era 

desenvolupada per una sèrie de pintors procedents del Rosselló81. 

 

 

                                                
79 Ibídem, pàgs. 361-362. 
80 Per conèixer els diferents arguments i dades que presenta l’autora per sustentar la seva hipòtesi, 

consultar: SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en […], pàgs. 362-363. 
81 SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en […], pàg. 362. 

Fig. 21. Llibre dels Privilegis del Regne de 
Mallorca, f. 13v.  

Font: SABATER, 2009: 361. 
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2.3. EL RETAULE 
 

Un fet que crida l’atenció és que en 

aquesta capella s’hi hagin anat succeint 

diversos retaules realitzats gairebé 

durant totes les èpoques històriques, 

però dels que en tenim dades molt 

escasses —a excepció d’aquells 

executats dins l’època contemporània. 

Abans d’endinsar-nos en aquesta 

qüestió, no es pot passar per alt el tema 

de l’advocació de la capella. Aquesta 

comptava primitivament amb un total 

de tres altars82, com era habitual a 

l’època medieval i com dibuixa Emili 

Sagristà 83  (fig. 22). Al costat de 

l’evangeli s’hi trobava l’altar dedicat a 

Sant Tomàs apòstol, el de Sant Vicenç 

màrtir es situava a l’epístola i l’altar de Sant Pere s’ubicava al centre de la capella84. Les 

diferents referències vinculades a aquesta capella donen a entendre que en funció de 

l’advocació que es volgués destacar o que es considerés més important, la denominaven 

d’una forma o d’una altra. Per exemple, com ja s’ha vist, en el primer llibre de fàbrica i 

sagristia s’esmenta com a capella de Sant Pere. Ara bé, en relació al sepulcre d’Antoni 

Collell, com que s’havia d’ubicar al costat de l’epístola, s’hi fa referència com a capella 

de Sant Vicenç.  

 

                                                
82 Així consta, com fa saber Jaime Villanueva, en un inventari general de la Catedral de 1399, 

conservat a les Actes Capitulars: VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario […], tom XXI, pàg. 49.  
83 En un dels seus llibres, Sagristà situa sobre una planta quina era la situació de l’interior de la Seu al 

voltant del segle XV. SAGRISTÀ I LLOMPART, Emili (1952). La Catedral de Mallorca: El enigma de la 

Capilla de la Trinidad. Col·lecció Arte e Historia, 12. Castellón de la Plana: Sociedad Castellonense de 

Cultura.  
84 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 1. 

Fig. 22. Dibuix del llibre d’Emili Sagristà en què es 
veu la situació de l’interior de la Seu al voltant del 

segle XV.  
Font: SAGRISTÀ I LLOMPART, 1952: 56-57. 
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Per un costat es pot citar l’inventari de béns publicat per J. N. Hillgarth del bisbe Antoni 

Collell. El text en llatí indica el nom de la capella:  
«Item pro tumba seu magnificatione sepulture prefati domini episcopi in capella sancti Vincencii in 

qua elegerat sepulturam et quia (?) jacebat in terra et inhoneste fui requisites per capitulum 

Maioric(arum), amicos et parentes suos ut sibi facerem fieri sepulturam ut decet pontificem.— tam 

pro lapiditinis quam pictoribus et fabro.»85 
 

Igualment així ho expressa Antoni Furió en el seu llibre sobre els bisbes de Mallorca en 

relació a la sepultura de Collell:  
«[…] le entregó su espíritu el dia 4 de marzo de 1363, siendo su cadáver honoríficamente sepultado en 

la Catedral dentro la capilla de San Vicente Mártir, ahora de San Pedro, erigida en la testera de la 

segunda nave de la parte de la epístola.»86 
 

 

Malgrat saber quines eren les advocacions dels tres altars situats a la capella de Sant 

Pere durant l’època medieval, no es compta amb cap resta dels retaules que 

presumiblement hi devia haver. A diferència de l’absis nord, dedicat al Corpus Christi, 

del que sí es tenen referències documentals relatives a la realització d’un retaule87, en el 

cas de l’absis meridional no es disposa —fins al moment— de cap dada vinculada a 

aquest aspecte. Les úniques notícies que posseïm durant el segle XIV en relació a 

l’embelliment de la capella de Sant Pere són aquelles en què s’informa de l’adquisició 

d’ornaments litúrgics. Es troben en el primer llibre de sagristia i fàbrica, concretament 

dins els anys 1333 i 1335, tot i que en cap cas es tracta d’una referència directa a la 

capella sinó que es tracta de dades de caràcter indirecte88.  

                                                
85 HILLGARTH, Jocelyn Nigel (1958-1959). «Inventario de los bienes de Anthoni des Collell, Obispo 

de Mallorca (1349-1363)». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom 31, núms. 786-789, pàgs. 

504-554, concretament a la pàgina 504. 
86 FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de la Santa Iglesia de Mallorca. Palma: Impremta Guasp, 

pàg. 169. 
87 Sabem que al voltant del 1330 Joan Loert estava pintant un retaule per a la capella del Corpus 

Christi. DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1997). L'obra de la Seu […], pàg. 138.  
88 SASTRE MOLL, Jaume (1994). El primer llibre de fàbrica […], pàgs. 16, 73-74, 81-82, 87-88. 
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Ara bé, alguns estudiosos 89  han 

apuntat la possibilitat que a la mateixa 

Catedral es pugui tenir un referent 

visual per aproximar-nos al que hagués 

pogut ser el retaule d’època medieval, 

tot i que s’ha de considerar com una 

font de fiabilitat problemàtica i 

dubtosa. Es tracta d’una petita taula a 

l’oli datada cap al 1520-1521, en què 

s’hi representa la predicació de Sant 

Vicenç Ferrer dins la Catedral, que va 

tenir lloc l’any 1413 90  (fig. 23). 

L’aspecte més destacat d’aquesta obra, 

que s’ha atribuït al pintor Bartomeu 

Martínez, és que s’hi pot veure 

l’interior de la Seu totalment idealitzat91. Suposadament la predicació té lloc a la nau de 

l’epístola, per la qual cosa al fons es veuria la capella de Sant Pere, que allotja un 

retaule gòtic amb guardapols i una imatge central de la Verge92. En relació a la capella 

de Sant Pere també ens interessa que en el segle XIX se li va afegir una faixa en què 

precisament s’hi fa una referència:  
«Memoria de haver predicado S. Vicente Ferrer en el púlpito de madera hay / en esta Catedral; tabla 

que se reservó por antigísima, despojo de la capi / llita que llamavan de S. Miguelet, colateral de la 

capilla R.l, que deshizo, p.r / el incendio acaecido año de 1819. En la Cap.lla de S. Pedro. Palma de 

Mallorca 10 Febº de 1827.»93 
 

                                                
89 Ens referim concretament a Catalina Cantarellas: CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral 

de Mallorca: […], pàg. 143; i a Tina Sabater: SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en 

[…], pàg. 359. 
90 Per a conèixer més dades sobre la predicació de Sant Vicenç Ferrer a Mallorca es pot consultar, 

entre altres: SASTRE MOLL, Jaume (2007). La Seu de Mallorca […], pàgs. 53-54. 
91 PALOU, Joana Maria (1995). «La pintura del segle XVI», a PASCUAL, Aina (coord.), La Seu de 

Mallorca (pàgs. 98-105). Palma: Olañeta, pàgs. 99-100.  
92 SABATER REBASSA, Tina (2009). «Decoración medieval en […], pàg. 359.  
93 PALOU, Joana Maria (1995). «La pintura del […], pàg. 100. 

Fig. 23. Taula de la predicació de Sant Vicenç Ferrer, 
Bartomeu Martínez, 1520-1521.  

Font:<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.
php?title=Taula_de_la_predicació_de_Sant_Vicenç_F

errer> 

 



Origen i transformació històrica de la capella del Santíssim a la Seu de Mallorca 

                                                                                                    Maria del Mar Escalas Martín 
39 

Malgrat tot, es tracta d’una referència visual en la que no es pot confiar massa, doncs 

segons altres autors, almanco fins a mitjans del segle XVI no es va elaborar un gran 

retaule en què es van fusionar els tres altars de la capella94. Per tant, el retaule 

respondria una cronologia posterior al petit quadre, fet que ha de portar a pensar que, 

com va apuntar Joana Maria Palou, Bartomeu Martínez estigui representant el retaule de 

l’altar major95 i no el de la capella de Sant Pere, que encara devia tenir tres petits altars. 

 

 

2.4. LES SEPULTURES 
 

Un dels aspectes que pot tenir més interès en relació a la capella de Sant Pere és que 

s’hi troben enterrades diferents personalitats corresponents a pràcticament totes les 

èpoques històriques, des de l’època 

medieval fins a l’actual. De fet, avui en dia 

es poden veure fins a set làpides que es 

corresponen amb sepultures repartides 

arreu del paviment de la capella (fig. 24). 

Centrant l’atenció en l’Edat mitjana, en 

aquest període hi van demanar sepultura 

tres personatges relacionats amb la història 

de Mallorca, dos vinculats a la vida civil, i 

l’altre lligat amb el món religiós. Ara bé, 

ja es pot avançar que les sepultures 

medievals com a tal van desaparèixer arrel 

de l’incendi que va assolar la capella l’any 

181996. En el segle XX es va refer tot el 

paviment, col·locant les noves làpides 

funeràries recordant el lloc d’enterrament 

d’aquests personatges.   

 

                                                
94 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 1. 
95 PALOU, Joana Maria (1995). «La pintura del […], pàg. 100. 
96 ALCOVER, Antoni Maria (1916). «La Santa Iglesia […], pàgs. 21-22. 

Fig. 24. Imatge de l’any 2005 en què hi podem 
veure les set làpides de la capella de Sant Pere.  

Font: BARCELÓ, 2005: 91. 
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2.4.1. La sepultura de l’infant Pere de Portugal 
 

El primer personatge enterrat a la capella de 

Sant Pere —seguint l’ordre cronològic— és 

l’infant Pere de Portugal (1187-1256) (fig. 25), 

fill de Sanç I i Dolça d’Aragó, reis de Portugal. 

Degut als vincles materns, l’infant mantenia una 

relació de parentesc amb el rei Jaume I, raó que 

explica que l’infant es convertís en Senyor del 

Regne de Mallorca97. En el testament, fet el dia 

9 d’octubre de 1255, deixa per escrita la seva 

voluntat de ser enterrat a la capella de Sant Pere 

de la Seu —tot i que en aquestes dates encara no 

estava realitzada—, davant un altar dedicat a 

Sant Vicenç que s’havia d’aixecar per compte 

seu98. A l’obra de Jaime de Villanueva s’hi 

troba reproduïda la totalitat del testament de 

l’infant Pere de Portugal, redactat en llatí99. Ara 

bé, el fragment en què es cita l’espai de la Catedral on vol ser enterrat apareix traduït al 

castellà al llibre d’Emili Sagristà: 
«Elegimos para nuestra sepultura la Iglesia catedral de la Sede Maioricense. E instituimos en la 

indicada iglesia de la Seo dos sacerdotes que continua y asiduamente celebren perpetuamente en la 

misma Seo para remedio de nuestra alma y de la de nuestros padres, y de las de aquellos a quienes 

hemos agraviado. Fundamos también en la misma Seo dos lámparas que perpetuamente ardan de día y 

de noche ante el altar de San Vicente, que queremos y ordenamos que en la misma Seo sea construído 

flamante con la capilla y sus adornos a nuestras expensas, ante o junto a cuyo altar ordenamos se haga 

nuestro sepulcro con el decoro que corresponde.»100 
 

                                                
97 S’ha de dir però, que el títol no li va ser cedit simplement, sinó que l’infant Pere va haver de donar 

al rei Jaume I el Comptat d’Urgell a canvi del senyoriu de Mallorca. Aquest traspàs va tenir lloc el dia 29 

de setembre de l’any 1231. JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1959). Descripción de la [...], pàgs. 48-49.   
98 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1954). La Capilla Real. Palma de Mallorca: Mallorquina de 

Francisco Pons, pàgs. 139-140.  
99 VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario […], tom XXI, pàgs. 264-269. 
100 SAGRISTÀ I LLOMPART, Emili (1952). La Catedral de Mallorca: El enigma […], pàgs. 18-19. 

Fig. 25. Gravat decimonònic amb el 
retrat de l’infant Pere de Portugal.  

Font: SOCIAS, 1852: 20. 
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Per alguns entesos en el tema pot ser que només es tracti d’una llegenda101, mentre 

que altres parlen de la possibilitat que fos enterrat en un sepulcre d’alabastre a la 

sagristia de l’església de Sant Francesc però que hagués desaparegut amb un incendi102. 

Tot i això, de forma general es creu i s’accepta que l’infant realment va estar enterrat en 

aquest espai, doncs tot i no tenir rastres del sepulcre, a mitjans del segle XX es va 

incorporar una làpida en honor seu al paviment de la capella.  

 

 

2.4.2. El sepulcre de l’infant Pagà de Mallorca 
 

El segon benefactor al que s’ha de fer referència és l’infant Pagà de Mallorca (c. 

1314-1349), germà bastard de Jaume III103, que se suposa que també fou enterrat a la 

Catedral. Se sap que abans de l’any 1343 es va casar amb Blanca de Salelles —filla del 

mercader Ramon de Salelles—, data en què l’infant ja era cap de les tropes de la marina 

d’Andratx en la guerra de Jaume III en contra de Pere el Cerimoniós. Poc temps després 

es va veure forçat a rendir-se davant el rei català i va ser exiliat a Marsella. Va 

participar en la batalla de Llucmajor, que va tenir lloc el 25 d’agost de 1349, on va 

morir juntament amb el seu germà104. Per aquesta raó inicialment el seu cos va ser 

sepultat a l’església de Llucmajor, tot i que quasi vint anys després, l’any 1368, el bisbe 

Galiana i el Capítol de la Seu van aconseguir traslladar les restes a la sagristia major de 

la Catedral en un principi, i a la mort de Pere IV es van portar a la capella de Sant Pere. 

Tot i això, el seu sepulcre va ser destruït arrel de l’incendi que el 1819 va assolar l’absis 

meridional105, i igual que va passar amb l’infant Pere de Portugal, quan el 1950 es va 

renovar el paviment el Capítol li va col·locar una làpida106.  

                                                
101 BESTARD, Bartomeu (2012, 16 de desembre). «El infante Pedro de Portugal». Diario de Mallorca. 

<http://www.diariodemallorca.es/palma/2012/12/16/infante-pedro-portugal/814897.html> 
102 SOCÍAS, Cayetano (1852). Reyes de Mallorca. Palma: Imprenta de Pedro José Gelabert, pàg. 24.  
103 Per conèixer exactament quina era la relació que unia a Jaume III i a l’infant Pagà de Mallorca, es 

pot consultar: MATHEU MULET, Pedro Antonio (1954). La Capilla [...], pàgs. 147-148. 
104 GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Pagà de Mallorca [en xarxa] <http://www.enciclopedia.cat/EC-

GEC-0039558.xml> 
105 LLOMPART, Gabriel (1995). «La població medieval del subsòl de la Seu», a PASCUAL, Aina 

(coord.), La Seu de Mallorca (pàgs. 74-89). Palma: Olañeta, pàgs. 80-81.  
106 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1954). La Capilla [...], pàgs. 147-149. 
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2.4.3. El sepulcre del bisbe Antoni Collell 
 

A l’època medieval l’únic eclesiàstic 

que va demanar la sepultura en aquesta 

capella va ser el bisbe Antoni Collell (?-

1363) (fig. 26), tot i que el seu sepulcre 

també va desaparèixer arrel de l’incendi 

que va tenir lloc l’any 1819. Collell, que 

provenia de la zona del nord de Catalunya 

—concretament del Comtat del Rosselló, 

aleshores territori del Regne de 

Mallorca107—, va començar a exercir el 

seu càrrec com a bisbe de Mallorca entre 

els anys 1349 i 1363, quan va morir108. Va 

ser un prelat força actiu en relació al 

desenvolupament de les obres de la 

Catedral. Pel que fa a les seves iniciatives es pot citar, en primer lloc, la creació cap al 

1351 de la Confraria de Nostra Dona Santa Maria, que va suposar una important font 

d’ingressos pel finançament de la Seu109. Una segona fita a destacar és el 31 de juliol de 

1351110, quan el bisbe va destinar més recursos a la fàbrica de la Catedral.  

Per tant es tracta d’un bisbe de gran importància per entendre la història i evolució de 

la Catedral a mitjans del segle XIV. En el seu inventari de béns, que va ser publicat per 

Hillgarth, es pot llegir que Collell va demanar sepultura davant l’altar de Sant Vicenç, 

com ja s’ha comentat abans. Tot i que el seu sepulcre es va perdre arrel de l’incendi del 

segle XIX, una font interessant per conèixer quina era la seva configuració és l’obra de 

Jaime Villanueva.  

 

 

                                                
107 MATEU MAIRATA, Gabriel (1985). Obispos de Mallorca. Palma: Cort, pàg. 78.  
108 HILLGARTH, Jocelyn Nigel (1958-1959). «Inventario de los […], pàg. 504. 
109 SASTRE MOLL, Jaume (2007). La Seu de Mallorca […], pàgs. 77-79. 
110 En el llibre de Marcel Durliat la data no és correcta, doncs l’any que concreta per aquesta fita és el 

1357. DURLIAT, Marcel (1964). L’art en el […], pàg. 136. 

Fig. 26. Retrat del bisbe Antoni Collell.  
Font: MATEU MAIRATA, 1985: 77. 
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Aquest va visitar Mallorca l’any 1814, per la qual cosa encara va veure in situ el 

sepulcre del bisbe Collell abans de l’incendi, que descriu de la següent manera:  
«Labróse de propósito un casilicio para su entierro colocándose al pié la tumba de piedra comun, 

adornada con las figuras de costumbre sobre, la cual está tendida la estátua del Obispo descansando 

sus pies sobre un perro, con la planeta cerrada como su antecesor, y con una cabeza de fisonomia tan 

marcada, que es imposible no sea verdadera copia del original. Vése allí tambien su escudo de armas, 

en el cual ponia tres flores de lis en línea horizontal, y nada mas. Encima de la tumba hay varias 

pinturas sobre tabla alusivas, á su entierro y apoteosis; al pié de las cuales se halla su inscripcion 

sepulcral, que por desgracia hicieron de pincel, no contando con la posteridad; y asi de puro gastada, y 

con lo que otros la han manoseado para leerla antes que yo, apenas se divisan en ella las palabras 

siguientes: anno a Nativitate Domi ni M CCC LXIII… mensis marcii reverendus in Christo pater D. 

Anthonius de Colello bone memorie Episcopus Maioric… Lo demas, que son dos ó tres lineas, se 

perdió para siempre, por no haber querido gastar en un letrero de piedra, parte de lo mucho que 

gastarian en tantas pinturas.»111 

 

No es pot oblidar la figura d’Antoni Furió, doncs al llibre on recull tots els bisbes de la 

diòcesi de Mallorca, també descriu àmpliament quina era la forma del seu sepulcre:  
«Sobre la urna que contenia sus restos campeaba una figura cuasi del tamaño natural, vistiendo 

ornamentos pontificales, labrada como el resto de la obra, en piedra de Santañí. En el fondo del nicho 

que formaba un arco apuntado de un gótico puro, se veia una pintura sobre tablas, en la que un coro de 

ángeles dibujados en la misma presentaban al Juez supremo el alma del difunto prelado. Los signos 

heráldicos que adornaban aquel mausoleo, eran los escudos de gules cortados por una faja de azur, y 

esta superada de tres lices de plata. La inscripcion que copiamos en 1817, de cuyo trabajo se ha 

aprovechado otro ántes que nosotros, estaba muy gastada, y por lo mismo solo pudimos sacar este 

fragmento. Anno a Nativitate Domini MCCCLXIII cuarta die mensis marti, R. in Christo P.D. 

Antonius de Colello, bonae memoriae, Episcopus Majoricensis, in hoc praesente tumulo 

sepultus…»112 

 

Per tant, encara que actualment ja no tinguem aquest element dins la capella de Sant 

Pere, el que és cert és que ens podem fer una idea bastant aproximada de com podia ser 

a partir d’aquestes dues descripcions.  

 

 

 

                                                
111 VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario […], tom XXI, pàgs. 199-200. 
112 FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàg. 170. 
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S’ha d’afegir que per aclarir encara més com devia ser aquest sepulcre es pot parar 

atenció en el monument funerari de Ramon de Torrelles, doncs igualment presenta la 

figura jacent del bisbe situat sota una pintura, tot ubicat dins un arcosoli113. Com en els 

altres dos casos anteriors, a mitjans del segle XX es va col·locar una làpida 

commemorativa que recordava que aquesta capella havia estat el lloc d’enterrament del 

bisbe Collell, tot i que en aquest cas estava col·locada en el mur114, per la qual cosa amb 

la intervenció de Miquel Barceló va quedar sota els murals ceràmics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 Per a més informació sobre aquest element de la Catedral, situat a la capella del Corpus Christi, es 

pot consultar: CATEDRAL DE MALLORCA. WikiSeu. Obres d’art. Escultura. Sepultura de Ramon de 

Torrella. <http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Sepultura_de_Ramon_de_Torrella> 
114 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàgs. 10-

11. 
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3. L’EDAT MODERNA, UNA ETAPA FOSCA PER A LA 
CAPELLA 

 
 

Pel que fa a l’Edat moderna, abans de dirigir el discurs cap al context de la Catedral, 

cal primer situar algunes fites bàsiques vinculades a l’art mallorquí dins aquesta etapa. 

Basant l’estudi en les últimes aportacions sobre el tema115, es pot dir que aquest període 

es divideix en quatre grans etapes: la primera es va desenvolupar entre 1510 i 1570; la 

segona va tenir lloc entre 1570 i 1630; la tercera va anar entre els anys 1630 i 1700; i la 

quarta etapa va discórrer entre 1700 i 1770. En la primera etapa —que s’inicia al voltant 

del 1510— es va produir la introducció del discurs artístic del Renaixement a Mallorca. 

La Catedral, degut al seu pes en la cultura illenca, ha estat capdavantera pràcticament 

sempre en relació als temes artístics, i juntament amb la Cartoixa de Valldemossa va 

liderar precisament l’entrada dels models renaixentistes a l’illa. Concretament per a la 

Seu s’ha de citar la realització de les parts en fusta del cor per part d’Antoine Dubois i 

Philippe Fullau, però sobretot s’ha de destacar la tasca de Joan de Salas en relació a 

l’execució dels elements en pedra del recinte coral116. La segona etapa —que s’inicia 

amb la planificació de les noves murades de Palma— marca un altre moment clau dins 

la Seu, doncs és quan les formes barroques adquireixen una personalitat a Mallorca a 

través del retaule del Corpus Christi de Jaume Blanquer117. La tercera etapa suposa el 

procés d’assimilació dels models classicistes, en què les formes del barroc europeu es 

van fusionar amb els patrons de caràcter local.  
                                                

115 S’està fent referència a l’estudi sobre el Llibre de cartes i exàmens: GAMBÚS, Mercè; BARCELÓ, 

Pep (2014). Les arts a Mallorca entre els Àustries i els Borbons. Llibre de cartes i exàmens del col·legi 

de pintors i escultors començant 1659 fins a 1724. Palma: Lleonard Muntaner.  
116 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2007). «La incidencia artística del taller de Damián Forment en Mallorca: 

Fernando de Coca (1512-15), Antoine Dubois (1514), Philippe Fullau (1514-1519) y Juan de Salas 

(1526-1536)». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom 63, núm. 861, pàgs. 63-92. A més, en 

relació a la figura de Joan de Salas, veure: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2008). «L’obra de l’escultor Joan de 

Salas a Mallorca (1526-1538). Noves aportacions». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom 64, 

núm. 853, pàgs. 255-280. Pel que es refereix a la realització del cor de la Catedral, es pot consultar: 

LLOMPART, Gabriel; MATEO, Isabel; PALOU, Joana Maria (1995). «El cor», a PASCUAL, Aina (coord.), La 

Seu de Mallorca (pàgs. 106-121). Palma: Olañeta. 
117 CARBONELL I BUADES, Marià (1995). «Jaume Blanquer i el retaule del Corpus Christi», a 

PASCUAL, Aina (coord.), La Seu de Mallorca (pàgs. 134-147). Palma: Olañeta.  
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Finament, l’última etapa —marcada per l’arribada dels Borbons al tron espanyol— es 

va caracteritzar per la normalització del barroc tardà. En relació a la Seu s’han de 

destacar les actuacions de Francisco Herrera i Giuseppe Dardanon, que es van 

encarregar de la renovació retaulística de l’edifici catedralici118.  

De forma general es pot dir que l’Edat moderna és un període de gran moviment dins 

la Catedral, ja que no només és el moment en què es finalitza la fàbrica arquitectònica 

gràcies a l’impuls del bisbe Vich i Manrique119, sinó que també és el moment en què es 

substitueixen gran part dels retaules medievals per altres renaixentistes i —sobretot— 

barrocs120. Aquest panorama afavoreix la profusió de dades per explicar quina va ser la 

transformació de cada una de les capelles de la Seu. Ara bé, en relació a la capella de 

Sant Pere es planteja un gran buit documental, doncs la bibliografia no tracta 

pràcticament el període de l’Edat moderna. Tot i així, en el present treball s’ha intentat 

reunir el major nombre de dades possible en relació a aquest assumpte. 

 

 

3.1. RETAULE O RETAULES? UNA HIPÒTESI SENSE CONFIRMACIÓ 
DOCUMENTAL 
 

El retaule constitueix un dels elements més problemàtics de la capella de Sant Pere 

durant l’Edat moderna, doncs no es compta amb cap resta material ni pràcticament cap 

notícia al respecte a partir de la que poder fer-se una idea del seu aspecte en aquesta 

cronologia. Reprenent el fil de l’anterior apartat del treball en què s’ha fet referència a 

aquest tema, tot semblaria apuntar que a mitjans del segle XVI es va realitzar un gran 

retaule de fusta daurada, resultat de la fusió dels tres altars d’època medieval121.  

                                                
118 GAMBÚS, Mercè; BARCELÓ, Pep (2014). Les arts a […], pàgs. 54-58. 
119 En relació a aquest tema es poden consultar, entre altres fonts: DOMENGE I MESQUIDA, Joan 

(1997). L'obra de la Seu […], pàgs. 173-181; i DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1995). «Tres segles d’obres 

[...], pàgs. 31-32.  
120 Els retaules barrocs de la Catedral són àmpliament explicats per Marià Carbonell a: CARBONELL I 

BUADES, Marià (1995). «Retaules barrocs», a Pascual, Aina (coord.), La Seu de Mallorca (pàgs. 148-

163). Palma: Olañeta. 
121 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 1. 
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A més de Matheu Mulet, altres autors com Catalina Cantarellas defensen aquesta 

cronologia pel retaule122, encara que no és l’única que s’ha proposat123. El rastre 

d’aquest moble siscentista porta fins a la família Zaforteza, doncs es creu que els dos 

germans canonges —Jeroni i Gregori Zaforteza— van ser els seus promotors. A més, 

ells es van dedicar —segons Matheu Mulet— a “restaurar” la capella, per la qual cosa 

les seves armes apareixien a les claus de volta124 de la capella abans de l’incendi de 

1819. Però la història no acaba aquí sinó que 

també s’ha d’afegir la presència de la 

germana d’aquests dos canonges, Isabel 

Zaforteza, que mentre s’estava “restaurant” 

la capella, va viure reclosa de forma 

voluntària en un petit espai situat vora la 

mateixa capella (fig. 27), on li van construir 

una cisterna l’any 1584, que va estar en 

funcionament fins al 1758125. Així, Isabel 

Zaforteza 126  —que va ser anomenada 

popularment la señora emparedada— va 

viure tancada en aquell petit espai fins a la 

seva mort, l’any 1589127.  

                                                
122 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 143.  
123 Per exemple, segons Antoni Furió a la capella de Sant Pere —abans de l’incendi de 1819—, hi 

havia un retaule del segle XV. FURIÓ, Antoni (1966 [1840]). Panorama […], pàg. 48. 
124 El fet d’incloure les armes de la família a les claus de volta de la Catedral a canvi de sufragar les 

obres era una costum molt arrelada, de la que parla en un to un tant irònic Jovellanos: JOVELLANOS, 

Gaspar Melchor de (1832). Carta histórico-artística [...], pàg. 9.  
125 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàgs. 1-3. 
126 Probablement Isabel, tot i no ser monja, va decidir recloure’s a la Seu degut a la influència que va 

exercir sobre ella el contacte que va tenir amb Santa Catalina Tomàs, doncs la família Zaforteza la va 

acollir a casa seva. DESPUIG I DAMETO, Antoni (1816). Vida de la beata Catalina Tomas: religiosa 

profesa en el monasterio de Santa Maria Magdalena de la Ciudad de Palma capital del Reyno de 

Mallorca. Palma: Imprenta de Felipe Guasp, pàgs. 109-110.  
127 Encara que Matheu Mulet diu que Isabel Zaforteza va morir el 1581, si tenim present la informació 

que ofereix ell mateix sobre la data de construcció de la cisterna, la lògica porta a pensar que s’ha de fer 

cas de l’anotació d’Antoni Despuig. Aquest adverteix d’un error que va portar a la confusió de les dues 

dates, 1581 i 1589. DESPUIG I DAMETO, Antoni (1816). Vida de la beata […], pàgs. 110-111. 

Fig. 27. Detall de la planta de la Seu on s’hi 
ha marcat la probable ubicació d’aquest espai 

on es va recloure Isabel Zaforteza.  
Font: elaboració pròpia. 
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A més hi ha una dada força interessant, doncs segons Marià Carbonell a finals del segle 

XVI al fuster major de la Catedral, Rafel Poquet, li van encarregar l’execució del 

retaule de la capella de la Llonja. En la documentació es diu que ho havia de fer seguint 

—en termes generals— el retaule de la capella de la Immaculada de la Seu i alguns 

detalls s’havien d’agafar del retaule de la capella de Sant Pere128. Tornant al tema del 

retaule pròpiament, la majoria dels autors ha defensat que aquest moble del segle XVI 

va ser substituït posteriorment per un altre que responia als principis de l’art barroc129 

—realitzat, per tant, entre els segles XVII i XVIII. Ara bé, cap dels estudiosos aporta 

dades fiables i segures al respecte i, a més, no es tracta d’una opinió unívoca130, per la 

qual cosa de moment no podem saber amb certesa de quan ni com era el retaule que es 

va cremar el 1819. 

 

 

 

3.2. LES SEPULTURES I ELS ENTERRAMENTS 
 

Durant l’Edat moderna hi va haver una gran quantitat de personalitats que van ser 

enterrades o de les que en trobem alguna referència a la capella de Sant Pere, que seran 

explicades a continuació.  

 

 

 

 

 

                                                
128 CARBONELL I BUADES, Marià (2002). Art de cisell i de relleu: escultura mallorquina del segle 

XVII. Palma: José J. de Olañeta, pàg. 31. La referència a la documentació d’arxiu aportada per Carbonell 

és: ARM, Protoc. S-918; 1597, 11 agost.  
129 Defensen aquesta postura tant Matheu Mulet: MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la 

Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 4; com Catalina Cantarellas: CANTARELLAS CAMPS, Catalina 

(2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 143. 
130 No es tracta d’un dictamen unívoc perquè, per exemple, Antoni Furió defensa que el retaule cremat 

a l’incendi va ser aquell realitzat en el segle XV: FURIÓ, Antoni (1966 [1840]). Panorama […], pàg. 48. 

En canvi, segons Baltasar Coll el retaule que va desaparèixer era del segle XVI: COLL TOMÀS, Baltasar 

(1977). Catedral de [… ], pàg. 48.  
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3.2.1. Joan Anglès 
 

El primer al que s’ha de fer referència és aquest mercader, doncs a l’entrada de la 

capella de Sant Pere s’hi pot trobar una làpida sepulcral131 que porta la següent 

inscripció: «Sepultura de Joan Anglès i dels seus, 1607» (fig. 28)132. Al centre d’aquesta 

làpida s’hi va ubicar l’escut d’aquesta família, que Matheu Mulet descriu (fig. 29):  
«Sobre una faja de mármol rojo se ve el escudo ovalado, formado por tres estrellas de bronce de ocho 

puntas y por dos leones rampantes, sosteniendo un lirio con capullos y flor de mármol blanco.»133.  
 

      
 

 

 

 

                                                
131 CARBONELL I BUADES, Marià (1995). «Jaume Blanquer i […], pàg. 139.  
132 S’ha de dir, però, que la realització de la làpida degué ser encarregada per algun parent o 

marmessor de Joan Anglès, doncs ell va fer testament el dia 11 de maig de 1606 i va morir sis dies més 

tard. CARBONELL I BUADES, Marià (2007). «Retaule del Corpus Christi de la Seu de Mallorca», a 

BESTARD I COMAS, Joan (et al.), La fidelitat obstinada: homenatge a Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell 

(pàgs. 89-106). Palma: Grup Blanquerna, Lleonard Muntaner, Obra Cultural Balear, pàg. 92.  
133 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàgs. 3-4. 

Fig. 28. Fotografia actual de la làpida 
sepulcral de la família Anglès a l’entrada de 

la capella del Santíssim.  
Font: elaboració pròpia. 

Fig. 29. Detall de l’escut de la família Anglès 
de la citada làpida.  

Font: elaboració pròpia. 
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El més interessant és que la família Anglès134 es va encarregar suposadament de 

sufragar la realització del retaule del Corpus Christi de Jaume Blanquer, ubicat a l’altre 

absis lateral de la capçalera de la Seu. En aquest retaule, que es va començar a construir 

l’any 1626 gràcies a la retribució d’Antoni Anglès —germà de Joan—135, s’hi poden 

veure les armes de la família repetides tres vegades, i igualment apareixen a les claus de 

volta de la capella del Corpus136.  

 

 

3.2.2. Alfonso Lasso Sedeño 
 

Per ordre cronològic el següent personatge al 

que s’ha de fer referència és Alfonso Lasso 

Sedeño (?-1607) (fig. 30), que va ser un bisbe i 

alhora virrei de Mallorca137. Com a prelat va 

ocupar el seu càrrec durant molt poc temps —

concretament entre 1604138 i 1607—, degut al 

nomenament per part del rei Felip III arrel del 

trasllat de Joan Vich i Manrique a Tarragona139; i 

com a virrei únicament va exercir durant un any, 

entre 1606 i 1607140.  

 

                                                
134 Els Anglès devien ser una família força influent dins Palma, doncs pertanyien al gremi d’argenters 

i es van ajuntar amb altres famílies d’apotecaris i notaris, gremis igualment prestigiosos i poderosos en 

l’època. MONTANER ALONSO, Pedro de (1995). «Blasons i persones a la Seu», a PASCUAL, Aina (coord.), 

La Seu de Mallorca (pàgs. 326-339). Palma: Olañeta, pàg. 328.  
135 CARBONELL I BUADES, Marià (1995). «Jaume Blanquer i […], pàg. 140.  
136 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 4. 
137 Ibídem, pàgs. 8-9. 
138 Mentre estava exercint com a arquebisbe de Càller —a Sardenya—, el dia 1 de desembre de 1604 

Alfonso Lasso va rebre l’ordre de traslladar-se a la diòcesi de Mallorca. MATEU MAIRATA, Gabriel 

(1985). Obispos de […], pàg. 258.  
139 FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàgs. 379-380.  
140 Com que el rei tenia en molt bona consideració al nou bisbe de Mallorca, Alfonso Lasso, quan el 

24 de novembre de 1606 va morir Ferran Zanoguera —virrei de les Illes—, es va decidir anomenar-lo 

com a virrei. FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàgs. 380-381. 

Fig. 30. Retrat del bisbe Alfonso Lasso Sedeño.  
Font: MATEU MAIRATA, 1985: 257. 
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Aquest brevetat es deu al fet que en aquest últim any, concretament el dia 21 d’agost, el 

bisbe va morir i va ser enterrat a la capella de Sant Pere de la Seu141. Una dada curiosa 

és que Lasso va coincidir temporalment amb els dos germans Zaforteza als que ja s’ha 

fet referència, els quals com a canonges de la Seu, van assistir al nou bisbe en les 

celebracions litúrgiques142. 

 

 

3.2.3. Baltasar de Borja Velasco 
 

A continuació s’ha de citar al també 

bisbe i virrei Baltasar de Borja (1586-1630) 

(fig. 31), fill de Francesc de Borja —

marquès de Lombay i duc de Gandia—, i 

nebot de l’il·lustre beat Juan de Ribera143 

—arquebisbe de València—, qui es va 

encarregar de la seva educació. Va ser 

elegit bisbe de Mallorca a finals del 1625, 

tot i que no va prendre possessió del seu 

càrrec fins al febrer de l’any següent, i no 

va venir a Mallorca fins al mes d’abril144. 

Va exercir la funció de virrei entre el 8 de 

juliol de 1628 i el 5 de desembre de 1629, 

temps en què Baltasar de Borja va donar 

un gran impuls a les obres de fortificació 

de la ciutat de Palma145. 

                                                
141 Aquesta data és especificada per diferents autors, com Villanueva: VILLANUEVA, Jaime (1851). 

Viage literario […], tom XXII, pàg. 138; o Furió: FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàg. 

383. 
142 FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàg. 380. 
143 Per a més informació sobre aquest personatge es pot consultar, entre altres fonts: XIMÉNEZ, Juan 

(1798). Vida del beato Juan Ribera. València: Imprenta Joseph de Orga. 
144 VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario […], tom XXII, pàgs. 141-142.  
145 Fins i tot Furió diu que hi havia una inscripció sobre la Porta Pintada en relació a aquest fet: FURIÓ, 

Antoni (1852). Episcopologio de […], pàgs. 398-399. 

Fig. 31. Retrat del bisbe Baltasar de Borja 
Velasco.  

Font: MATEU MAIRATA, 1985: 283. 
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Igual que Alfonso Lasso, aquest personatge també va morir de forma prematura, el 

dia 11 de juliol de 1630, als quaranta-quatre anys d’edat. Va ser enterrat al costat de 

l’evangeli de la capella de Sant Pere, sense cap tipus de llosa ni inscripció que ho 

indiqués146. Tot i això, Villanueva explica que sí hi havia un petit escut d’armes al mur, 

del que només es veia la marca més clara que havia deixat147. A més, segons Matheu 

Mulet, sobre la sagristia de Sant Pere s’hi va ubicar un quadre del beat Juan de Ribera, 

donat a la Catedral el 1849 per part de Gabriel Cabanellas i Inès Ribera148.   

 

 

3.2.4. Bernat Cotoner 
 

En quart lloc s’ha de fer referència al 

bisbe Bernat Cotoner (1613-1684) (fig. 32), 

que va exercir els càrrecs de rector de 

Manacor, canonge de la Seu149 i arquebisbe 

d’Oristany —a Sardenya—, fins que 

finalment el 1671 va ser elegit bisbe de 

Mallorca150. Cotoner, que no gaudia de gaire 

bona salut, el dia 11 de gener de 1684 va 

caure greument malalt degut a una afecció 

asmàtica i va morir el 18 de gener d’aquest 

mateix any, essent enterrat el dia 21151.  

 

 

 

                                                
146 MATEU MAIRATA, Gabriel (1985). Obispos de […], pàg. 296. 
147 VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario […], tom XXII, pàg. 142.  
148 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 9. 
149 Va desenvolupar aquesta funció l’any 1644 arrel de la mort del bisbe Tomàs de Rocamora. FURIÓ, 

Antoni (1852). Episcopologio de […], pàgs. 434-435. 
150  CATEDRAL DE MALLORCA. WikiSeu. Obres d’art. Escultura. Sepultura de Bernat Cotoner. 

<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Sepultura_de_Bernat_Cotoner> 
151 FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàgs. 435-440.  

Fig. 32. Retrat del bisbe Bernat Cotoner.  
Font: MATEU MAIRATA, 1985: 345. 
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Aquesta notícia apareix reflectida al Cronicón Mayoricense:  
«1684 

ENERO […] 

21. —Despues de breve enfermedad, que empezó el día 11 de este mes, falleció el Arzobispo-Obispo 

D. Bernardo Cotoner y fué enterrado con solemnidad inusitada en la capilla de San Pedro de la 

Catedral.»152  
 

A la capella de Sant Pere se li va erigir un monument de marbre —segons Villanueva 

realitzat a Itàlia—, que es va ubicar al costat de l’epístola153. Aquesta sepultura està 

formada per un basament, sobre el que s’hi ubica un llarg epitafi en llatí, que resa el 

següent: 
«D. D. BERNARDO COTONER / Illustrissimo Balearium Præsuli, / animi magnitudine, pietatis 

officio, / sapientiæ / decore coruscanti. / Virtus in eo mirabilis ad canonicatum / pationi capituli / 

acclamatione, / execit deinde ad Archipisco-/ patum. / Arborensem tandem mecenati infula cingens / 

in hac sua insula / Palmæ. / Qui tumultuantibus Regni undis firma atque / immobilis rupes permansit 

ecclesiastica / libertate / mirifice exaltata, / suorum fratrum gloria. / Potitus tum alterius in Sicilia fidei 

/ quesitoris / Tum alterius alteri in magno / Jerosolimitano Magistratu. / Sine mora subsequentis anno 

MDCLXXXIV / Septuagena sua ipsa. / Gloriosor obiit, nam ut moriens viveret, / vixit ut moriturus. / 

Exiguum meritis / redditur hoc monumentum / ad sempiternos honores persolvit / fama perennis.»154  

 

La inscripció, que presenta fons negre i lletres daurades, es troba situada entre dos 

conjunts de pilastres; en les dels extrems destaca un relleu en què es representa un 

canelobre amb una flama. A la part superior s’hi pot veure l’escut del bisbe, que 

presenta quatre quarters d’armes i que és descrit de la següent forma:  
«De manera que es quarterà l’escut: 1 [d’or], el cotoner del seu color, que és Cotoner, primer quart 

patern. 2 [de gules], la “flor” d’olivera (llatí olea) [de plata], que és Oleza, primer quart matern. 3 

quarterat: 1-3, [de plata], faixat de gules; i 2-4, [d’or], la campana de gules, que tot és Santmartí, 

segon quart patern. 4. [d’or], les sis fulles de figuera del seu color, que és Campfullós, segon quart 

matern.»155 

 

 

 

                                                
152 CAMPANER Y FUERTES, Álvaro (2007 [1881]). Cronicón Mayoricense. Palma: Sa Nostra, pàg. 440.  
153 VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario […], tom XXII, pàg. 147. 
154 FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàgs. 440-441. 
155 MONTANER ALONSO, Pedro de (1995). «Blasons i persones [...], pàg. 336.  
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Aquest escut d’armes està flanquejat per dos àngels que porten els atributs propis del 

bisbe. Finalment, a la part superior de l’àtic s’hi troba una figura femenina asseguda, 

portant una creu (fig. 33). A diferència del sepulcre del bisbe Antoni Collell —d’època 

medieval—, el monument funerari dedicat a Bernat Cotoner no es va veure afectat per 

l’incendi de 1819156. Ara bé, avui en dia no es troba a la capella de Sant Pere, sinó que 

arrel de la intervenció de Miquel Barceló es va traslladar finalment a la capella del 

Sagrat Cor de la mateixa Catedral, actualment en restauració157 (fig. 34).  

 
 

 

 

 

 

3.2.5. Pere d’Alagón i Cardona 
 

Per acabar s’ha d’esmentar al bisbe Pere d’Alagón (1621-1701) (fig. 35), originari de 

l’illa de Sardenya. A la catedral d’aquesta ciutat va començar com a canonge, passant 

després a exercir de bisbe d’Empúries i d’arquebisbe d’Oristany, fins que va ser 

traslladat a Mallorca158, en substitució del ja esmentat Bernat Cotoner.  

                                                
156 FURIÓ, Antoni (1966 [1840]). Panorama […], pàg. 48.  
157  CATEDRAL DE MALLORCA. WikiSeu. Obres d’art. Escultura. Sepultura de Bernat Cotoner. 

<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Sepultura_de_Bernat_Cotoner> 
158 VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario […], tom XXII, pàg. 151. 

Fig. 33. Coronament superior del sepulcre del 
bisbe Cotoner, en què s’hi pot veure el seu 

escut de quatre quarters.  
Font: MONTANER ALONSO, 1995: 338. 

Fig. 34. Imatge del mausoleu de Bernat 
Cotoner, que primitivament es trobava a la 

capella de Sant Pere. Avui en dia es pot 
contemplar a la capella del Sagrat Cor.  

Font: 
<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/im

ages/d/dc/Bernat_Cotoner.jpg> 
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Va arribar a l’illa el 13 de desembre de 1684, 

tot i que no va prendre possessió del seu càrrec 

fins al dia 18 d’abril de 1685159 . Era una 

persona molt devota de Sant Pere, per la qual 

cosa li va posar el seu nom al Seminari 

Conciliar que va crear, concretament el dia 29 

de juny de l’any 1700160. Poc menys d’un any 

més tard —el 3 de maig del 1701— el bisbe 

Alagón va morir, i el dia 6 li van fer 

l’enterrament:  
«1701 

[…] 

Mayo 3. —Muerte del Obispo D. Pedro de Alagon. 

El 6 tuvo lugar su entierro procesional, llevando el 

cadáver á la Seo, donde se colocó sobre un alto 

túmulo, rodeado de 48 antorchas adornadas con sus armas. Sepultósele en la capilla de S. Pedro. 

Había gobernado la diócesis 16 años, 5 meses y 10 días y fué prelado modelo de mansedumbre y 

rectitud en el desempeño de su sagrado cometido.»161  
 

El cos d’Alagón va ser sepultat a la capella de Sant Pere —com s’ha pogut llegir al 

Cronicón—, col·locant-hi simplement una llosa a nivell del terra en què s’hi va esculpir 

un epitafi en llatí162. Ara bé, degut a la reforma que el Capítol de la Catedral va fer del 

paviment de la capella l’any 1950, es va substituir la llosa primitiva per una nova làpida 

col·locada al mig de la capella163. 

 

 

 

 

 
                                                

159 FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàg. 443. 
160 Per a més informació sobre la creació del Seminari de Sant Pere per part d’aquest bisbe, es pot 

consultar: MATEU MAIRATA, Gabriel (1985). Obispos de […], pàg. 366-367.   
161 CAMPANER Y FUERTES, Álvaro (2007 [1881]). Cronicón […], pàg. 480.  
162 FURIÓ, Antoni (1966 [1840]). Panorama […], pàgs. 48-49. 
163 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 9. 

Fig. 35. Retrat del bisbe Pere d’Alagón i 
Cardona.  

Font: MATEU MAIRATA, 1985: 357. 
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3.3. LA PART DEL TRESOR DE LA SEU VINCULAT A SANT PERE 
 

Una de les peces més destacades de l’argenteria barroca de la Catedral és l’estàtua de 

plata de Sant Pere (fig. 36), que va substituir un anterior reliquiari realitzat en temps del 

bisbe Vich i Manrique. És el reliquiari en forma de mà164 que Josep Miralles situa 

cronològicament entre 1606 i 1609. Miralles cita les 

diferents formes de referir-se a aquesta peça en els 

inventaris relatius als segles XVII i XVIII165. Ara bé, la 

cronologia i les dades a les que fa referència Miralles són 

massa primerenques en relació a la documentació que Joan 

Muntaner Bujosa ja va publicar fa diverses dècades. Es 

tracta d’un albarà en què consta que l’argenter Gregori 

Gener va realitzar un reliquiari de Sant Pere al voltant del 

1626: 
«Albalán del pago satisfecho al platero Gregorio Gener por el 

trabajo realizado en el relicario de San Pedro de la Catedral. - 1626. 

Jo Gregori Gener, argenter, tich rebut del senyor Custos Christòfol 

Ginart setsa liures, dich 16 liures, y són per las mans y plata per un 

gorniment de una custòdia petita per lo dit de Sant Pere. Fet a 17 de 

juliol 1626. — 16 liures.  

Arch.º Capitular de la Catedral. Llibre de Sacristía 1626, f.° 181 

v.°»166 
 

                                                
164 Se li va donar aquesta forma probablement degut a la costum de realitzar el reliquiari representant 

la part del cos de la que es té la relíquia. En aquest cas, es tracta d’un os del dit de Sant Pere, com es 

veurà més endavant. MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y 

[… ], pàg. 5. A la Seu s’hi troba una altra bona mostra d’aquesta tradició en el reliquiari del braç de Sant 

Sebastià. MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Museos de la Catedral. Palma de Mallorca: Imprenta 

Establecimientos Victoria, pàg. 19. 
165 En aquest sentit s’ha de destacar que Miralles transcriu el que es diu sobre el reliquiari en cada un 

d’aquests inventaris. MIRALLES Y SBERT, José (1961). Las reliquias y relicarios de la Catedral de 

Mallorca. Palma: Diòcesi de Mallorca, pàgs. 248-249.  
166 MUNTANER BUJOSA, Juan (1961-1967). «Para la historia de las bellas artes en Mallorca», Bolletí de 

la Societat Arqueològica Lul·liana, tom 32, núms. 801-803, pàgs. 394-409. Concretament es tracta del 

document número 156 de la pàgina 396.  

Fig. 36. Peça d’orfebreria 
barroca en què es representa 

a Sant Pere.  
Font: elaboració pròpia. 
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De qualsevol forma, aquesta peça va ser confiscada l’any 1808 per fer front a les 

necessitats derivades de la Guerra del francès167. Malgrat tot, amb anterioritat a l’actual 

figura de Sant Pere, en dates properes al primer reliquiari —al voltant del 1630—, tenim 

notícies relatives a l’intent de realitzar una peça d’argent representant a l’esmentat 

Sant168. Malgrat tot, aquest projecte no es va arribar a materialitzar fins a mitjans del 

segle XVIII a partir de la reutilització de la plata d’altres peces, com podem llegir a 

l’Acta Capitular publicada per Joan Domenge, que concretament es correspon amb 

l’acta del 18 de juny de 1749169:  
«“Que se fasse una estàtua de plata de Sant Pere per posar la relíquia qué se trobe en una mà de plata”: 

Praeterea fonch resolt, que los Srs. Canonges Moragues y Carrió vejen si de la plata que se trobe en la 

sacristia en diferents alajas, que no se usen, se podria fer una estàtua y figura de plata de Sant Pere, 

ahont se pugue posar la relíquia de dit Sant, que se trobe en una mà de plata, aprofitant esta per la 

estàtua, y sí és axí passaran á fer treballar la dita figura. / Lo Sr. Canonge Truyols me requerí 

continuar de com no convenia á que per lo sobredit efecte de fer dita estàtua de plata se desfés la 

figura de plata del Sant Christo, qui servia per la lledania, y lo mateix féu lo Sr. Canonge Barceló.»170 
 

A més, Miralles afegeix també la transcripció d’una segona Acta Capitular relativa al 

28 de novembre de 1749:  
«Preterea feu relació lo Sr. canonge Moragues, comissionari ab lo Sr. canonge Carrió sobre fer 

remendar les alajas de plata de la Sacristia y fabricar una estàtua de plata de Sant Pere per la sua 

relíquia, que se havia tractat ab lo argenter sobre los bordons del chor, y que necessiteran ferse las 

hastas, y difinicions de molts, y de los altres remendarse, y que costaran les mans circa 150 lliures, y 

per la estàtua de Sant Pere se hauran menester circa 200 unsas de plata, y sobre que lo argenter 

demanava 400 pesas de 8 de mans de la estàtua, se havia ajustat per 350 lliures, si bé después se ha 

quexat y quexe lo argenter que no podrà treurer son treball. Sobre lo qual fonch dit als Srs. canonges, 

que en cas de veurer la bondad de la fàbrica de dita estàtua podran gratificar al argenter en alguna 

quantitat segons la sua prudència ultra de ditas 350 lliures.»171 

                                                
167 MIRALLES Y SBERT, José (1961). Las reliquias […], pàg. 201. 
168 Aquesta notícia va ser cedida per Marià Carbonell a Joan Domenge, qui ho va publicar a: 

DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1995). «Enlluernats per l’argent. Una visita al tresor», a PASCUAL, Aina 

(coord.), La Seu de Mallorca (pàgs. 256-271). Palma: Olañeta, pàg. 271. 
169 Tot i això, s’ha de dir que amb anterioritat Josep Miralles ja havia publicat la transcripció d’aquest 

fragment de les Actes Capitulars pràcticament complet, especificant la data concreta de l’acta. MIRALLES 

Y SBERT, José (1961). Las reliquias […], pàg. 143.  
170 ACM, Actes Capitulars 1746-1749, reg. 1652, f. 403v.-404. Transcrit a: DOMENGE I MESQUIDA, 

Joan (1995). «Enlluernats per [...], pàg. 271. 
171 MIRALLES Y SBERT, José (1961). Las reliquias […], pàg. 249. 
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S’ha de destacar que la imatge barroca es portava en processó tant el dia del Corpus, 

com el dia 29 de juny, dia de la festivitat de Sant Pere172. Aquesta última celebració va 

ser instaurada l’any 1619 pel bisbe Simó Bauçà173, gran devot de l’apòstol174. Dit prelat, 

que va estar al capdavant del Bisbat de Mallorca entre els anys 1607 i 1623, es recorda 

per haver reformat la façana del Palau Episcopal175 així com per haver creat la sala dels 

retrats dels bisbes, entre altres coses176. Precisament durant la processó del Corpus de 

l’any 1899 es va fer malbé arrel de la caiguda d’alguns carreus de pedra procedents d’un 

balcó al carrer de Santa Eulàlia. Ara bé, va ser reparada immediatament177. 

L’estàtua de plata, en què es representa al sant dempeus, mesura —incloent la base i 

la corona— gairebé un metre d’alçada178. La túnica i el mantell es troben treballats amb 

el cisell, formant motius florals. A la mà esquerra Sant Pere sosté un llibre; i a la dreta 

hi porta dues claus —una daurada i l’altra platejada179.  

                                                
172 El 29 de juny es commemora la crucifixió de Sant Pere, que segons la llegenda va ser el mateix dia 

que la decapitació de Sant Pau. DUCHET-SUCHAUX, Gaston; PASTOUREAU, Michel (2009 [1990]). Guía 

iconográfica de la Bíblia y los santos. Madrid: Alianza, pàg. 367.  
173 Ho explica, per exemple, Antoni Furió al seu Episcopologio: «La devocion que tenia el Sr. Bauzá á 

este discípulo predilecto del Salvador, la perpetuó por medio de una procesion general que fundó, en la 

que se daba una distribucion pecuniaria a los religiosos que asistian a ella, que eran todos los de las 

comunidades de la capital á escepcion de los capuchinos que no concurrian á ella». FURIÓ, Antoni (1852). 

Episcopologio de […], pàgs. 391-392.    
174 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 5.  
175 Aquest fet va quedar gravat a la façana del Palau Episcopal, doncs s’hi pot veure tant l’escut 

d’armes del bisbe com una inscripció a la cornisa: «In Dei honorem, et patriæ decus D. F. Simon Bauzá 

episcopus Majoricensis, 1616». FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàg. 391. 
176 GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Simó Bauçà i Sales [en xarxa] <http://www.enciclopedia.cat/EC-

GEC-0008383.xml> 
177 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 6. 
178 Dita alçada per una peça d’aquestes característiques crida l’atenció ja a Vicenç Furió, comparant-la 

amb la resta d’obres d’orfebreria de la vitrina en què es troba dins el Museu Capitular. FURIÓ I KOBS, 

Vicenç (1933). La catedral de Palma de Mallorca: guía gráfica. Palma: Galerías Costa, pàg. 46. 
179 Segons Matheu Mulet la clau d’or representa la infal·libilitat pontifícia; mentre que la clau de plata 

simbolitza la potestat de la jurisdicció. MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de 

Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 6. Pel seu costat, Réau —que fa referència a l’antiguitat d’aquest 

atribut— considera que són les claus del cel i de la terra. RÉAU, Louis (1998). Iconografía del arte 

cristiano. Iconografía de los Santos P-Z — Repertorios (tom 2, volum 5). Barcelona: Ediciones del 

Serbal, pàgs. 50-51.  
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La part més important de la peça es troba al pit de la figura, doncs és on s’hi va 

col·locar la relíquia del Sant: un fragment d’os del seu dit180. Ara bé, aquesta ubicació 

es va donar a partir del 1808, quan es va confiscar l’antic reliquiari, com explica 

Miralles: 
«Que la reliquia de San Pedro, una vez incautado el relicario, fué colocada en la Figura de plata del 

Santo Apóstol, practicándose una abertura en el pecho de la estatua; lo cual se comprueba por el 

hecho de extraerse cada año, para la procesión del “Corpus”, y cubrirse el vacío con pequeño tapón de 

madera forrado exteriormente de plata.»181 
 

Pel que fa a la descripció de l’estàtua —que actualment es troba en una de les 

vitrines de la sala capitular barroca de la Seu182— es poden seguir les paraules que Joan 

Domenge esmenta al respecte:  
«De les figures d’argent que conserva el tresor de la catedral és, sens dubte, la que ha estat més ben 

resolta des del punt de vista escultòric; delata un argenter que coneix perfectament l’art del volum, 

que aconsegueix infondre expressivitat al rostre del sant, que sap crear una figura en contrapposto i 

que domina la tècnica de sotmetre els plecs de la roba a una correctíssima anatomia subjacent, alhora 

que sap estampar-los com si es tractés d’un autèntic teixit brocat.»183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
180 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Museos de [...], pàg. 23.  
181 MIRALLES Y SBERT, José (1961). Las reliquias […], pàg. 203. 
182 Per a més informació sobre la història d’aquest espai es pot consultar: LLABRÉS, Jaume; PASCUAL, 

Aina (1995). «La sala capitular i el claustre, un conjunt barroc en el marc gòtic», a PASCUAL, Aina 

(coord.), La Seu de Mallorca (pàgs. 164-175). Palma: Olañeta.  
183 DOMENGE I MESQUIDA, Joan (1995). «Enlluernats per [...], pàg. 267. 
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4. L’EPISODI DECIMONÒNIC 
 

 

Com s’ha vist, l’Edat moderna constitueix un període del que es compta amb poca 

informació directa relativa a la capella de Sant Pere. Aquest fet probablement està 

motivat —en part— pel tema que ocuparà el present apartat del treball: l’incendi que va 

afectar la capella l’any 1819. Es tracta d’un capítol de la història de la Catedral força 

conegut i destacat dins la bibliografia, doncs gran part dels autors hi fan algun esment o 

referència. Ara bé, aquest no és l’únic incendi que ha succeït a la Seu, sinó que tant 

abans com després hi va haver capelles que es van veure afectades per aquest tipus 

d’accident. Amb anterioritat destaca el cas de la capella de Sant Sebastià, que va ser 

destruïda l’any 1711 arrel d’un llamp184. Ja dins el segle XX és més conegut l’incendi 

que va arrasar la capella de Sant Bernat el dia 30 d’agost de 1912, cremant per complet 

el retaule de Francesc Herrera185, que va ser substituït per un nou en pedra dissenyat per 

Joan Rubió i Bellver186.  

Tornant a la franja cronològica que ocupa aquest apartat del treball, s’ha de 

començar dient que a finals del segle XVIII es produeix un canvi artístic dins la Seu 

arrel de la intervenció de Francesco Sabatini a partir de l’execució del mausoleu del rei 

Jaume II.  

                                                
184 En relació a l’incendi de la capella de Sant Sebastià es pot consultar el llibre de Matheu Mulet: 

MATHEU MULET, Pedro Antonio (1956). Guías de la Seo de Mallorca. Retablos y [...], pàgs. 60-62. 

També s’ha d’esmentar una de les últimes fonts que han aparegut en què es tracta aquest tema, l’edició 

del Llibre de cartes i exàmens: GAMBÚS, Mercè; BARCELÓ, Pep (2014). Les arts a […], pàgs. 87-90.  
185 Pel que fa a aquest tema igualment es pot acudir a Matheu Mulet: MATHEU MULET, Pedro Antonio 

(1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 32. També és interessant consultar l’article 

escrit per Catalina Mas al web de la Seu en què s’explica aquest succés, incloent diverses imatges.: 

CATEDRAL DE MALLORCA. Patrimoni. Història. 30 d’agost de 1912: incendi a la capella de Sant Bernat, 

escrit per Catalina Mas. <http://www.catedraldemallorca.info/principal/ca/patrimonio/historia/3305-30-

dagost-de-1912-incendi-a-la-capella-de-sant-bernat> 
186 Una de les fonts més recents en relació a la restauració de la capella de Sant Bernat i la realització 

d’un nou retaule és: BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció (2015). «La capella de Sant Bernat i el llegat 

de Gaudí», a GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.), La Catedral és el document. La reforma de Gaudí cent anys 

després. Lectures de la reforma. Col·lecció Seu de Mallorca, 10-II (pàgs. 181-214). Palma: Capítol 

Catedral de Mallorca. 
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Igualment no es pot oblidar que en aquest context també va tenir lloc tant la renovació 

de l’orgue, i el disseny i realització de la capella del Baptisteri, com la discussió sobre el 

tema de traslladar el cor a la Capella Reial187. A més, també s’ha de fer referència a la 

reforma de la façana executada per l’arquitecte madrileny Juan Bautista Peyronnet ja 

dins la segona meitat del segle XIX188. 

 

 

4.1. LA RECUPERACIÓ INTEGRAL DE LA CAPELLA 
 

Tornant a la capella de Sant Pere s’ha de dir que malgrat la part del segle XIX —tant 

l’incendi que va patir com el mobiliari que s’hi va ubicar llavors— sigui en general 

bastant comentada, aquella font que l’ha treballat d’una forma més exhaustiva és 

l’article de Catalina Cantarellas publicat dins el BSAL189, al que ja s’ha fet esment en 

l’apartat dedicat a l’estat de la qüestió.  

Tot va passar la nit del 14 al 15 de setembre de l’any 1819, d’una forma accidental 

segons Antoni Maria Alcover190. Aquell vespre la capella va ser presa de les flames, 

destruint pràcticament tots els elements que aquesta allotjava. El sagrari primitiu, 

gairebé totes les sepultures existents i el retaule barroc es van veure reduïts a cendres, 

mentre que la fàbrica amenaçava ruïna191.  

                                                
187 Aquest tema es troba explicat a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2013). «Els prolegòmens del canvi artístic 

a la Seu de Mallorca a finals del segle XVIII. Francesco Sabatini i el mausoleu del rei Jaume II», a 

FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca 

en el bicententari de la Constitució de 1812 (pàgs. 373-410). Col·lecció Seu de Mallorca, 7. Palma: 

Capítol Catedral de Mallorca. 
188 En relació a aquesta intervenció s’ha de fer referència a: CANTARELLAS CAMPS, Catalina (1975). 

«La intervención del arquitecto Peyronnet en la Catedral de Palma». Mayurqa, vol. 14, pàgs. 185-213. 
189 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […]. Aquesta autora cita una gran 

quantitat de referències arxivístiques relatives a l’ACM, que sense dubte han de constituir una font 

principal per l’estudi d’aquest tema.  
190 ALCOVER, Antoni Maria (1916). «La Santa Iglesia […], pàg. 21.  
191 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 4. 
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Per aquesta raó es va haver de reedificar192 quasi la 

totalitat de la capella —tant l’obra en pedra com la part 

moble193. La part corresponent a la reconstrucció de la 

fàbrica va ser portada a terme pel mestre major d’obres 

de la Catedral, que en aquells moments era Joan 

Rosselló194. Els treballs van durar uns escassos tres 

anys, doncs es van començar a principis del 1820 i a 

finals de gener del 1823 ja estaven enllestits195. Degué 

ser en aquests moments quan les armes de la família 

Zaforteza, que es trobaven ubicades a les dues claus de 

volta de la capella, van desaparèixer, essent substituïdes 

per les armes pontificals i les armes del capítol196 (fig. 

37). Les obres de reconstrucció —tant de la fàbrica com 

del mobiliari— es van finalitzar de forma oficial l’any 

1839, tal i com es plasmà en una làpida ubicada darrere 

el retaule de Sant Pere, al costat de l’Epístola197. En 

aquesta làpida hi havia una inscripció en llatí que feia 

referència tant a l’incendi de 1819 com al fet que l’any 1839 la capella estava restaurada: 
«NOCTE QUAE PRAECESSIT / DIEM 15 SEPTEMBRIS ANNI 1819 / FORTUITO INCENDIO 

PENE / DIRUTIS MURIS HUJUS SACELLI; / ATQUE ALTARI, TABERNACULO / ET SACRA 

PIXIDE / REDUCTIS IN FAVILLAS; / PAULATIM, ADVERSANTINBUS / VICISSITUDINIBUS 

TEMPORIS / HUIC DECORI FUERE RESTITUTA / ANNO 1839»198. 

 

 

                                                
192 Com indica Catalina Cantarellas (CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: 

[…], pàg. 143), aquest terme és emprat per Antoni Furió: FURIÓ, Antoni (1966 [1840]). Panorama […], 

pàg. 49.  
193 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 143.  
194 En relació a la figura de Joan Rosselló es pot consultar, entre altres fonts: CANTARELLAS CAMPS, 

Catalina (1981). La arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración. Palma: Institut 

d'Estudis Baleàrics, pàgs. 255-257.  
195 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 144-145. 
196 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 1. 
197 Ibídem, pàg. 4.  
198 FURIÓ, Antoni (1966 [1840]). Panorama […], pàg. 48.  

Fig. 37. Fotografia actual en 
què es pot veure el detall de les 

dues claus de volta de la 
capella.  

Font: elaboració pròpia 
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S’ha d’afegir que ja al final de la reforma es degueren començar a obrir part de les 

traceries de l’òcul de la capella, col·locant-hi vidres199. Sobre aquest tema es segueixen 

trobant notícies a finals de segle, concretament el 1883 es demana  
«que se pinten de nuevo los cristales de las claraboyas de S. Pedro y de las pequeñas de la Capilla 

Real»200.  
 

Ara bé, tot i que hi hagués vidres, aquests òculs devien trobar-se encara pràcticament 

cegats per complet, doncs a l’any 1887 es va realitzar una donació destinada a obrir-lo 

—juntament amb l’òcul del Corpus Christi201. S’ha de fer referència també a l’opinió de 

Quadrado en relació a l’obertura d’aquestes rosasses: 
«Otro tanto pudiera decirse de los dos rosetones medianos abiertos últimamente en el testero de las 

naves laterales encima de las capillas del Corpus Christi y de San Pedro, á expensas de dos piadosas 

hermanas, si á la combinación del característico dibujo de los calados correspondiera la de los colores 

y matices de los vidrios, que no está al nivel de los adelantos hechos en este género de restauración, y 

cuya luz harto cruda ha sido menester rebajar.202» 
 

 

 

4.2. EL MOBLE NEOCLÀSSIC 
 

Es pot dir que l’element més comentat i explicat de la capella de Sant Pere —fins el 

moment de la intervenció de Miquel Barceló— va ser el retaule neoclàssic que es va 

realitzar per substituir el que s’havia cremat en l’incendi. Es tractava —doncs ja no 

existeix com a tal— d’una peça d’aire grecoromà203, que es va començar a projectar a 

partir del 1831, tot i que la seva materialització no va arribar fins al període comprès 

entre els anys 1836 i 1839.  

                                                
199 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 144.  
200 ACM. 01-10-ACA-074, 10 de febrer de 1883, f. 191v. Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). 

«Les fonts de […], pàg. 177.  
201 Aquesta informació apareix a: ACM. 01-10-ACA-077, 17 d’octubre de 1887, f. 112v., transcrit a: 

GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàg. 195.  
202 PIFERRER, Pau; QUADRADO, Josep Maria (1888). Recuerdos y [...], pàg. 698.  
203 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 4. 
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El retaule (fig. 38), format per un 

sol cos, es trobava ubicat sobre un 

basament i un sòcol de pedra rosada, 

del que sobresortien dos pedestals 

que actuaven com a base per a les 

dues columnes —amb el fust llis— 

encarregades de sostenir 

l’entaulament, així com de marc pel 

llenç central. S’ha de destacar el fet 

que tant el basament com les 

columnes eren de pedra recoberta de 

guix: en el cas del basament l’estucat 

imitava el color de la mateixa pedra, 

i en el de les columnes es volia 

emular la tonalitat gris pròpia del 

granit. L’estructura del moble 

continuava amb el citat entaulament i 

els capitells corintis de les columnes, 

realitzats amb fusta daurada. 

Finalment es completava amb un 

remat format per la tiara papal, 

cenyida per tres corones 204 , que 

representen les tres dignitats pontifícies —reial, imperial i sacerdotal—205 i les dues 

claus206 disposades en aspa, tot circumdat per un conjunt de rajos daurats207.  

                                                
204 Sant Pere, com a primer papa de l’Església catòlica, és representat pràcticament sempre amb la 

tiara papal, convertint-se aquest element en un símbol de l’apòstol. MONREAL Y TEJADA, Luis (2000). 

Iconografía del cristianismo. Barcelona: El Acantilado, pàg. 375. S’ha d’afegir que la representació de la 

tiara amb les tres corones superposades es dóna només a partir del segle XV. MONREAL Y TEJADA, Luis 

(2000). Iconografía del […], pàg. 529. 
205 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 5. 
206 De fet, la clau és l’atribut més antic i més difós de Sant Pere, doncs va aparèixer per primera 

vegada en un mosaic del segle V. RÉAU, Louis (1998). Iconografía del arte [...], pàg. 50.   

Fig. 38. Imatge en què es pot apreciar la configuració 
del retaule neoclàssic de Sant Pere, situat encara dins 

la capella.  
Font: BARCELÓ, 2005: 26. 
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Per tant, els materials amb els que estava executat el retaule eren fusta daurada, pedra i 

guix208, formant aquest últim l’estuc que imitava els efectes del marbre209 i d’altres 

materials nobles210. En conjunt s’ha parlat de la monumentalitat del retaule, fet que s’ha 

atribuït tant a la intenció de cobrir el fons de la capella per amagar la manca de vitralls, 

com al desig d’equiparar els dos absis laterals, doncs el Corpus Christi compta amb un 

imponent retaule barroc211.  

En relació a la materialització del retaule s’ha de començar per la part vinculada amb 

el seu disseny. L’elecció del projecte es va dilatar durant quatre anys —entre el 1831 i 

el 1835—, doncs inicialment es comptava amb tres alternatives: una del mallorquí 

Miquel Torres Sanxo212, i les altres dues realitzades a Gènova213. Poc temps després s’hi 

va afegir una quarta opció del mateix Miquel Torres —la que finalment es va 

realitzar— consistent en una modificació del seu disseny en base als dos projectes 

genovesos. Així, a principis de l’any 1835 es va acordar començar amb l’execució 

d’aquest projecte, tasca que va estar dirigida per Miquel Torres i Joan Rosselló —el 

mestre d’obres de la Seu.  

                                                                                                                                          
207 Per a la descripció del retaule ens hem hagut de basar en gran part en les paraules de Catalina 

Cantarellas, doncs actualment l’estructura d’aquesta peça s’ha perdut arrel de la intervenció de Miquel 

Barceló. CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 146. 
208 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 157.  
209 Dins la Seu comptem amb altres exemples destacats de la utilització de l’estucat per imitar 

l’aparença dels marbres, com la decoració de la capella del Baptisteri, situada als peus del temple. Per a 

més informació sobre aquesta capella es pot consultar: RIERA I MORA, Anna (1995). «El baptisteri», a 

PASCUAL, Aina (coord.), La Seu de Mallorca (pàgs. 176-179). Palma: Olañeta. 
210 Aquesta tècnica aplicada als retaules va agafar molta força a Espanya al voltant del segle XVIII, 

com demostra el tractat de Ramón Pascual Díez titulat Arte de hacer estuco. A més, l’estuc es va 

continuar emprant també durant el Neoclassicisme. MALTESE, Corrado (coord.) (1990). Las técnicas 

artísticas. Madrid: Cátedra, pàgs. 130-132.  
211 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 146. 
212 Miquel Torres és el continuador d’una saga d’artistes començada al segle XVII amb Rafael Torres 

Bertran. És el fill de Guillem Torres Rubert i germà de Salvador Torres. Aquest artista va destacar per la 

seva vessant polifacètica, doncs va cultivar tant arquitectura, com pintura i escultura. CARBONELL I 

BUADES, Marià (1996). «Torres, els», a FRONTERA I PASCUAL, Guillem (dir.), Gran enciclopèdia de la 

pintura i l'escultura a les Balears. Volum 4 (pàgs. 318-325). Palma: Promomallorca, pàg. 324.   
213 Com ens Cantarellas, aquests projectes van ser «hechos en Génova... por encargo del Sr. Guillermo 

Dezcallar... como protector de la capilla de San Pedro». CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). 

«Catedral de Mallorca: […], pàg. 147. 
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Entre el mateix 1835 i el 1836 sabem que es va realitzar l’estructura pètria del retaule: 

la pedra va ser treballada per Joan Rosselló i posteriorment va ser col·locada al seu 

emplaçament. Un any després van sol·licitar l’ajuda de Vicenç Marzal com a estucador, 

que venia de fora, doncs a l’illa no hi havia cap artista capaç d’executar aquest tipus de 

comesa214. L’any 1839 Marzal va instal·lar les parts d’estuc del retaule que durant l’any 

anterior havia estat confeccionant a Madrid, on estava residint. Alhora, el mateix 

Miquel Torres es va encarregar de les tasques de talla i daurat del retaule, doncs era un 

artista molt polifacètic215. Una altra figura que s’ha de tenir present és la de Bartomeu 

Sureda i Miserol216, doncs va exercir com a intermediari en tot el procés de realització 

del retaule catedralici217. 

Al centre del retaule, entre les dues columnes i dins un arc de mig punt, s’hi va situar 

un gran quadre218 en què es representa la promesa del Primat feta per Jesucrist a Sant 

Pere219 (fig. 39), és a dir, l’entrega de les claus de l’Església al sant apòstol220. La 

inspiració per a la iconografia d’aquest oli, que va ser sufragat pel bisbe221, l’hem de 

cercar en l’Evangeli de Sant Mateu (16, 13-20).  

 

 

 

                                                
214 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 145-146. 
215 Per a més detalls sobre el debat lligat a l’elecció del projecte i sobre el desenvolupament 

cronològic dels esdeveniments —entre altres aspectes—, consultar CANTARELLAS CAMPS, Catalina 

(2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 147-149. 
216 Pel que fa a Bartomeu Sureda s’ha de tenir present la següent font: CANTARELLAS CAMPS, Catalina 

(1981). La arquitectura mallorquina […], pàgs. 308-311.  
217 En relació a aquest fet es pot mirar: CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de 

Mallorca: […], pàgs. 150-151. 
218 Catalina Cantarellas va destacar el mal estat de conservació en què es trobava aquest llenç a 

principis del segle XXI, amb restes de cera i fum a la part inferior. Igualment parla d’un esquinç de la tela 

en el costat esquerre. CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 146. 
219 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 4. 
220 Seguint a Revilla, en aquesta escena: «[...] se anuncia la metafórica entrega de las llaves: 

simbolización de los poderes conferidos al papado, en la persona de Pedro, según la teología católica.» 

REVILLA, Federico (1990). Diccionario de iconografía. Madrid: Cátedra, pàg. 139.  
221 En aquells moments al capdavant de la diòcesi hi havia Antonio Pérez de Hirias. Per a més 

informació sobre aquest bisbe, es pot veure: FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio de […], pàgs. 550-560.  
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Concretament es tracta del versicle número 

19, doncs és on trobem la referència directa 

a les claus del cel, que s’han convertit en 

l’atribut per excel·lència de Sant Pere. 

Aquest capítol diu el següent:  
«PERE RECONEIX JESÚS COM A MESSIES 
13 Després Jesús va arribar a la regió de Cesarea 

de Filip, i preguntava als seus deixebles:  
   — Qui diu la gent que és el Fill de l'home? 
14 Ells respongueren: 

   — Uns diuen que és Joan Baptista; d'altres, 

Elies; d'altres, Jeremies o algun dels profetes. 
15 Ell els pregunta: 

   — I vosaltres, qui dieu que sóc? 
16 Simó Pere li respongué: 

   — Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu. 
17 Llavors Jesús li va dir: 

   — Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t'ho 

han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel! 
18 I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra 

edificaré la meva Església, i les forces del reialme 

de la mort no la podran dominar. 19 Et donaré les 

claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la 

terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis 

a la terra quedarà deslligat al cel. 
20 Després va manar als seus deixebles que no diguessin a ningú que ell era el Messies»222.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
222 BCI. La Bíblia Catalana. Evangeli segons Sant Mateu, 16  

<http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1125&select=16> 

Fig. 39. Llenç central del retaule, realitzat per 
Salvador Torres, quan encara es trobava dins 

l’estructura retaulística.  
Font: LLOMPART / ORTEGA / PALOU, 1993: 65. 
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En relació a la lectura formal, 

el llenç es troba dividit en dues 

parts asimètriques, repartides de 

la següent forma (fig. 40). Una és 

la que ocupa el terç superior, 

l’àmbit diví, en què es representa 

la ciutat celestial emmurallada 

amb un cor d’àngels de diferent 

tipus. En canvi a l’altra part, que 

es correspon amb els dos terços 

inferiors del quadre, s’hi mostra 

el pla terrenal amb Jesús i diversos apòstols. Aquest es troba dempeus, en el costat 

esquerre de la composició, en una posició que ressalta la seva importància. Presenta una 

mà aixecada assenyalant les claus que està portant un àngel —que simbolitzen la seva 

promesa amb Sant Pere—, mentre que l’altre braç es troba dirigit cap a la figura de Pere 

agenollat. A la mateixa banda que Jesús —podríem dir que darrere ell— apareixen 

quatre apòstols, tot i que dos d’ells només es troben esbossats i són quasi imperceptibles. 

Altrament, al costat dret de la composició s’hi han representat un total de sis apòstols, 

als que hi hem d’afegir la figura agenollada de Sant Pere. La unió entre els dos àmbits 

s’estableix a través de l’àngel que, situat al centre, porta les claus a Jesús. Formalment 

s’ha de destacar el predomini dels colors freds i de l’acusat classicisme que presenta 

l’obra223.  

Tot i que mai s’ha confirmat a partir de fonts documentals, de forma generalitzada 

s’ha atribuït la realització del llenç del retaule a Salvador Torres224, germà de Miquel 

Torres, i fills ambdós del també artista Guillem Torres225.  

                                                
223 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 146-147.  
224 Salvador Torres, el germà menor, es va dedicar bàsicament a la pintura. Dins la carrera de l’artista 

destaca la seva estada a Madrid, on va treballar com a professor. CARBONELL I BUADES, Marià (1996). 

«Torres, [...], pàgs. 324-325. A més, es pot consultar l’obra: FURIÓ, Antoni (1839). Diccionario histórico 

de los ilustres profesores de las bellas artes en Mallorca. Palma: Gelabert y Villalonga, pàgs. 192-194.  
225 En relació a la figura de Guillem Torres Rubert, artista molt vinculat a l’activitat acadèmica i 

pedagògica, podem consultar: FURIÓ, Antoni (1839). Diccionario histórico […], pàgs. 187-191; o bé 

CARBONELL I BUADES, Marià (1996). «Torres, [...], pàgs. 321-322. 

Fig. 40. Detall del llenç central del retaule de Sant Pere.  
Font: 

<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?titl
e=Fitxer:DSC_6332.JPG> 
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Com ja s’ha esmentat, Miquel es trobava al capdavant de la realització del moble, fet 

que explicaria la implicació de Salvador com a pintor. De fet, els dos germans van 

treballar en diverses ocasions junts, com en l’església de Monti-sion de Palma226 o en 

l’Església dels Sants Cosme i Damià de Pina227, a Algaida228. De qualsevol forma, el 

llenç es degué pintar entre 1838 i 1839229, doncs el 28 de juny d’aquest últim any el 

Bisbe va beneir la nova capella de Sant Pere, com Cantarellas ja va citar230 i com Joan 

Llabrés va transcriure:  
«— 28. —“El Obispo bendijo la nueva capilla de San Pedro de la Seo. La tela es obra de D. Salvador 

Torres, la escultura de D. Miguel, su hermano y la arquitectura del maestro mayor don Juan Rosselló”. 

— Br.»231   
 

 

 

4.3. LA PETJADA DE L’ADRIÀ 
 

Un cop acabada la reforma de la capella sobre el segon cos del retaule232 es van 

ubicar, a principis de l’any 1841, dues escultures del català Adrià Ferran (fig. 41) 

procedents de la recent desamortitzada Cartoixa de Valldemossa233.  

 

                                                
226 Dita col·laboració és citada a CANTARELLAS CAMPS, Catalina (1981). La arquitectura mallorquina 

[…], pàg. 232.  
227  Aquest cas va ser àmpliament estudiat per Príam Villalonga de Cantos en els anys 80: 

VILLALONGA DE CANTOS, Príam (1985-1987). «La iglesia de los S.S. Cosme y Damián de Pina en 

Algaida (Mallorca): programa constructivo e iconográfico». Mayurqa, vol. 21, pàgs. 327-391, sobretot les 

pàgines 338 i següents.  
228 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 150-151. 
229 Ibídem, pàg. 149. 
230 Ibídem, pàg. 143. 
231 LLABRÉS BERNAL, Juan (1959). Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. Tomo II 

(1821-1840). Palma: Talleres Ese. Tip. Prov., pàg. 747. A la vegada, Llabrés cita la font des de la que ho 

ha transcrit: Joaquim Maria Bover de Rosselló. Anales del Reino de Mallorca. Tomo 1. 1801-1841, 

correspondencia particular, papeles de historia mallorquina, extractos de sus Misceláneas, recortes de 

prensa, etc.  
232 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 143. 
233 Ibídem, pàg. 153. 
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Concretament el 15 d’agost de 1835 el rector de Valldemossa va comunicar al prior de 

la Cartoixa la supressió del monestir mallorquí. Arrel d’aquest fet gran part del seu 

patrimoni artístic es va dispersar i va anar a parar, entre altres llocs, a la Catedral. En un 

principi les peces s’havien de portar a la catedral de Cadis per ordre de l’intendent de la 

“Junta de Enagenación de Conventos suprimidos”234, però gràcies a la intercessió de la 

regent Maria Cristina —la Reina Governadora—, les escultures van quedar a 

Mallorca235. L’any 1840 va emetre una Reial Ordre en què ordenava dur-les a la Seu:  
«[...] no debe privarse de las mencionadas efigies (Sant Bru i Sant Joan Baptista) a la Diócesis en que 

se encuentran y a la que han pertenecido y en vista de la conveniencia de su traslación de la Cartuja de 

la aldea de Valldemosa a otro punto donde reciban el culto correspondiente y luzcan su mérito 

artístico, se ha servido resolver sean trasladadas a la Catedral de Mallorca.»236  
 

                                                
234 Vicenç Furió informa sobre el nom d’aquest personatge, D. Josep Díez Imbrechts, que considera 

que devia ser natural de Cadis. FURIÓ I KOBS, Vicenç (1922). «Dels anys que visqué a Mallorca 

l’esculptor Adriá Ferran». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom 19, núm. 496, pàgs. 17-33, 

concretament a la pàgina 21.  
235 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 5. 
236 BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció (2013). «Artistes viatgers. De la Seu a Cartoixa, de 

Cartoixa a la Seu», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), El bisbe Nadal i la 

Catedral de Mallorca en el bicententari de la Constitució de 1812 (pàgs. 447-467). Col·lecció Seu de 

Mallorca, 7. Palma: Capítol Catedral de Mallorca., pàg. 462. Aquesta autora ho transcriu del llibre de 

Furió: FURIÓ I KOBS, Vicenç (1922). Dels anys que visqué a Mallorca l’esculptor vilafranquí Adriá 

Ferran. Palma: Imp. Guasp, pàg. 23. 

Fig. 41. Escultures d’Adrià Ferran ubicades vora el retaule de Sant Pere, provinents de la 
Cartoixa.  

Font: LLOMPART / ORTEGA / PALOU, 1993: 65. 
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Aquestes dues obres escultòriques van ser realitzades per l’artista català Adrià Ferran 

i Vallès (1774-1842), que es va refugiar a Mallorca a causa de la guerra del Francès, un 

conflicte entre Espanya i l’Imperi de Napoleó que va començar el 1808 i es va 

prolongar fins el 1814237. Sabem que Ferran ja es trobava a l’illa a l’any 1809, 

juntament amb altres artistes, entre els que es pot destacar el també escultor Josep Folch 

i Costa238. És curiós que ambdós, a més de treballar al monestir valldemossí, també 

coincideixen en tenir una obra que originàriament es trobava en un altre lloc però que va 

anar a parar a la Seu. En el cas d’Adrià Ferran ens estem referint a les escultures de la 

capella de Sant Pere, mentre que de Josep Folch comptem amb el monument funerari 

del Marquès de la Romana, originàriament al monestir de Sant Domingo i actualment a 

la capella de Sant Jeroni de la Catedral239. De qualsevol forma, entre el 1809 i el 1813 

Ferran degué realitzar les dues peces per a la Cartoixa que representen a Sant Bru i a 

Sant Joan Baptista i que “personifiquen els patrons masculins de l’orde cartoixà”240. La 

data límit de 1813 ve donada perquè es conserva un document de dit any relatiu al que 

restava per pagar a l’escultor per una sèrie de feines dins el monestir. Gràcies a aquest 

escrit, del que transcriurem únicament aquell fragment vinculat amb les escultures dels 

sants cartoixans, es sap que el català va cobrar 600 lliures per realitzar les escultures:  
«Cuenta de los tres santos y demás adornos que he trabajado yo, Adrián Ferrán escultor para la iglesia 

nueva de la Cartuja de Jesús de Nazaret de Mallorca por comisión del Reverendo padre Dom Bruno 

Montaner prior de la misma; por trabajar […] la estatua de San Bruno, 300 L; por la estatua de San 

Juan, 300 L […] Se ha pagado el día presente 123 L, que rebajadas de la partida que se estaba 

debiendo sólo quedan en el día pagadas 123 = 615; y por ser la verdad firmo el presente día 10 enero 

de 1813. Fr. Bruno Montaner, prior.»241  

 

                                                
237 Per a més informació sobre aquesta guerra en el territori mallorquí es pot acudir, entre altres, a: 

MOLINER I PRADA, Antoni (2000). La guerra del francès a Mallorca: 1808-1814. Palma: Documenta 

Balear. 
238 CARBONELL I BUADES, Marià (1996). «Adrià, l’ (Ferran i Vallès, Adrià)», a FRONTERA I PASCUAL, 

Guillem (dir.), Gran enciclopèdia de la pintura i l'escultura a les Balears. Volum 1 (pàgs. 10-13). Palma: 

Promomallorca, pàg. 10.  
239 En relació a aquesta obra es pot consultar: RIERA I MORA, Anna (1995). «El monument funerari del 

Marquès de la Romana», a PASCUAL, Aina (coord.), La Seu de Mallorca (pàgs. 180-185). Palma: Olañeta. 
240 BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció (2013). «Artistes viatgers. De [...], pàg. 461. 
241 Ibídem, pàg. 459.  
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Pel que fa a les característiques de les seves obres s’ha dit que, tot i que mostren un cert 

classicisme, Ferran a la vegada va ser capaç de transferir un important grau de 

naturalisme i expressivitat a la seves figures242. De fet, aquestes dues característiques 

són visiblement molt més patents en el Sant Bru (fig. 42), el rostre del qual es troba 

cobert per nombroses arrugues. Aquest és representat amb l’hàbit propi dels 

cartoixans243, un crucifix a les mans i una estrella sobre el pit244. A més, també porta sis 

estrelles sobre el cap —inserides en el nimbe—, al·ludint a la visió de Sant Hug a 

Grenoble. Per la seva banda, Sant Joan Baptista (fig. 43) apareix representat com un 

home jove amb els cabells llargs, vestit amb una túnica de pell d’animal —doncs vivia 

al desert. Amb la mà esquerra porta una creu daurada amb una banderola en la que s’hi 

pot llegir Agnus Dei, doncs l’anyell és el seu atribut per excel·lència245. 

                              

                                                
242 CARBONELL I BUADES, Marià (1996). «Adrià, l’ [...], pàg. 11.  
243 Els cartoixans portaven un hàbit de llana blanca, format per una túnica llarga i un escapulari. 

DUCHET-SUCHAUX, Gaston; PASTOUREAU, Michel (2009 [1990]). Guía iconográfica […], pàg. 108.  
244 Aquests són dos dels atributs més representatius de Sant Bruno, a més del crani o la branca 

d’olivera, entre altres. MARTÍNEZ DE LA TORRE, Cruz; GONZÁLEZ VICARIO, M. Teresa; ALZAGA RUIZ, 

Amaya (2010). Mitología clásica e iconografía cristiana. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 

pàg. 326.   
245 MONREAL Y TEJADA, Luis (2000). Iconografía del […], pàg. 309. 

Fig. 42. Escultura de Sant Bru, feta per Adrià Ferran.  
Font: LLOMPART / ORTEGA / PALOU, 1993: 66. 

Fig. 43. Escultura de Sant Joan Baptista, igualment 
d’Adrià Ferran.  

Font: LLOMPART / ORTEGA / PALOU, 1993: 66. 
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Dins la producció mallorquina de l’Adrià —que inclou no només escultura sinó també 

la fabricació de mobles 246 — aquestes dues peces han estat força elogiades. 

Concretament George Sand va lloar el seu naturalisme anatòmic i l’expressió de fe i 

dolor247, sobretot de la figura de Sant Bru248: 
«Aquesta disgressió no farà que em descuidi de mencionar l’únic objecte d’art que vàrem trobar a la 

Cartoixa. Era una estàtua de sant Bru de fusta pintada, col·locada dins l’església. El dibuix i el color 

eren notables; les mans, admirablement estudiades, tenien un moviment d’invocació piadosa i 

esgarrifosa; l’expressió del cap era vertaderament sublim de fe i de dolor. I tanmateix era l’obra d’un 

ignorant; perquè l’estàtua col·locada a l’enfront, i executada pel mateix manobre, era lamentable des 

de tots els conceptes; però havia tengut, en crear sant Bru, un llampec d’inspiració, un impuls 

d’exaltació religiosa, que l’havia elevat per damunt d’ell mateix. Dubt que mai el sant fanàtic de 

Grenoble hagi estat entès i reproduït amb un sentiment tan profund i tan ardent. Era la personificació 

de l’ascetisme cristià.»249 
 

Tornant a la Catedral, en el moment en què les escultures s’hi van traslladar —el 

1841—, s’hi havien realitzat dues peanyes per a la seva ubicació en el retaule. En aquest 

mateix any es va portar a terme alguna actuació en les dues figures, tot i que només en 

tenim constància documental d’una d’elles. Sabem que Miquel Torres va daurar la creu 

que el Sant Joan Baptista porta a la mà, doncs es conserva una factura segons la que 

l’artista va cobrar 7 lliures i 10 sous per «dorar la creu de San Juan Bautista del altar 

mayor [de la capilla de San Pedro]»250 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
246 En relació a aquest últim punt volem destacar la realització del conegut llit estil Imperi de can 

Solleric. Per a un llistat de totes les obres d’Adrià Ferran es pot consultar: CARBONELL I BUADES, Marià 

(1996). «Adrià, l’ [...], pàgs. 10-13.  
247 COLL TOMÀS, Baltasar (1977). Catedral de [… ], pàg. 48.  
248 BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció (2013). «Artistes viatgers. De [...], pàg. 461. 
249 SAND, George (1993). Un hivern a Mallorca. Palma: Editorial Moll, pàg. 158. 
250 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 153. 
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4.4. LES SEPULTURES DECIMONÒNIQUES 
 

Tot i que a la capella de Sant Pere únicament s’hi pot relacionar un sepulcre realitzat 

en el segle XIX —el del bisbe Salvà—, abans s’ha de fer referència a una petita làpida 

en què s’informa del dipòsit dels cossos d’una sèrie de dominics. Arrel de 

l’enderrocament del convent de Sant Domingo de Palma, les restes de sis dominics van 

ser traslladades a l’absis dret de la Seu251. Concretament aquest desplaçament es va 

produir el dia 23 de gener de 1837, com recordava una làpida situada al fons de la 

capella252, al costat de l’Evangeli: 
«SANCTA DEMOLITIONE / DOMUS ET ECCLESIAE PP. FF. PRAEDICAT[OR]UM HUIS 

CIVITA= / TIS, INDE HIC DIE 23 IANUARII / ANNI 1837 TRANSLATE FUE= / RUNT 

RELIQUIAE VEN. PP. FF. / IULIANI FONT I ROIG, ANTONNI / CREUS, GUILLELMI 

MALFERIT, BARTOLOMEI RIERA, M1CHAE= / LIS BENNASAR ET THOMA= / SIAE 

VALENS SORORIS TER= / TIARIAE EIUSDEM ORDINIS.»253 
 

En aquest breu inscripció, que és important bàsicament pel seu caire documental, es 

deixa constància dels noms d’aquests sis frares dominics: Julià Font i Roig254, Antoni 

Creus255, Guillem Malferit, Bartomeu Riera, Miquel Bennàssar256 i Tomàs Valens. 

L’any 1897, quan s’estaven portant a terme una sèrie d’obres en aquest espai es van 

trobar les restes d’aquests religiosos.  

 

                                                
251 No queda massa clar si realment es van depositar a la capella de Sant Pere, doncs Matheu Mulet en 

relació al dominic Julià Font i Roig diu que es trobava a l’interior de la capella de Santa Eulàlia. MATHEU 

MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 66. 
252 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 10. 
253 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 153. 
254 En relació a la figura de fra Julià es pot consultar: BOVER, Joaquim Maria (1847). Varones ilustres 

de Mallorca. Palma: Imprenta de Pedro José Gelabert, pàgs. 495-503.  
255 Una de les fites més destacades de la seva vida és que, juntament amb el mateix Julià Font i Roig, 

va fundar el convent de Sant Vicenç de Manacor. ROMAN QUETGLAS, Júlia (2001). «Aportació a l’estudi 

històric i artístic del convent de sant Vicenç Ferrer. Segles XVI-XVIII», a D.D. A.A, Manacor: cultura i 

territori. I Jornades d’Estudis Locals de Manacor (pàgs. 384-401). Manacor: Ajuntament, pàg. 386. Per a 

més informació sobre la seva vida es pot consultar el llibre de Bover: BOVER, Joaquim Maria (1847). 

Varones ilustres […], pàgs. 375-377. 
256 Igualment també la seva biografia també apareix en l’obra de Bover: BOVER, Joaquim Maria 

(1847). Varones ilustres […], pàgs. 172-176.  
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Julià Font i Roig va ser traslladat a la capella del Davallament el 28 de gener de 1901257, 

mentre que la resta de cossos van ser definitivament enterrats a la cripta de la sala 

capitular el 28 d’octubre de 1904258: 
«El M. I. Sr. Presidente expuso al Cabildo que estando a punto de acabar las obras del sepulcro del 

Vble. Font-y-Roig, en la capilla del Sto. Cristo, procedía que la Corporación determinara forma y 

fecha para trasladar los restos de dicho Vble., depositados actualmente en la capilla de San Pedro. El 

Cabildo acordó verificar dicha traslación a las once de la mañana del próximo lunes 28 de los 

corrientes, festividad de San Julián, cuyo nombre llevaba el citado Venerable […].»259   

 

 

Pel que fa al monument funerari de Miquel 

Salvà Munar (1792-1873) (fig. 44)260, que va 

exercir com a bisbe de la Diòcesi de Mallorca 

entre el 1852 i el 1873, es trobava ubicat al 

primer tram de la capella —aquell més proper 

a la nau261—, al costat esquerre262 (fig. 45). 

Tot i que es va decidir la seva ubicació en el 

moment de la mort del bisbe, la seva 

materialització no es va produir fins al voltant 

de l’any 1900.  

 

 

 

 

                                                
257 Una font molt útil per saber més coses sobre el sepulcre de Font i Roig és la pàgina web de la Wiki: 

CATEDRAL DE MALLORCA. WikiSeu. Obres d’Art. Escultura. Sepultura de fra Julià Font i Roig. 

<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Sepultura_de_fra_Julià_Font_i_Roig> 
258 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 10. 
259 ACM. 01-10-ACA-076, 24 de gener de 1901, f. 236v. i 237r. Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè 

(2015). «Les fonts de […], pàg. 233. 
260 En relació a la figura d’aquest bisbe es pot consultar el llibre: PÉREZ RAMOS, Antonio (1968). El 

obispo Salvá: un capítulo en la historia de Mallorca del s. XIX. Palma: Impremta Guasp. 
261 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 144.  
262 Es col·loca just enfront del sepulcre del bisbe Cotoner, que estava ubicat al costat dret de la 

capella. CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 154. 

Fig. 44. Retrat del bisbe Miquel Salvà 
Munar.  

Font: PÉREZ RAMOS, 1968: s.p. 
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El disseny va ser realitzat per Faust Morell 

i l’execució de l’obra va venir de la mà de 

l’escultor Marc Llinàs263. Es tracta d’un 

monument d’estil neogòtic, fet en pedra de 

Santanyí, que segueix la tipologia 

d’arcosoli i que es trobava adossat al mur. 

Entre un conjunt de pilars, coronats per 

pinacles, s’hi obre l’arc apuntat que es 

troba rematat per un gran floró, al costat 

del que es trobaven l’escut de Mallorca i 

l’escut de la família Salvà264. S’ha de dir 

però, que arrel del trasllat d’aquest conjunt 

funerari a la capella del Davallament, del 

que ja es parlarà més endavant, els dos 

escuts ja no es troben sobre el floró sinó en 

un lateral del monument. La sepultura està 

composta per un basament en el que es troba una inscripció —flanquejada per dos arcs 

cecs— i el sepulcre pròpiament, representat com un llit265. Dita inscripció, en què 

s’informa del paper del bisbe en la reconstrucció de la façana principal, resa el següent: 
«Hic depositae manerit exuviae Exmi. ac. Ilmi. D. / Michaelis Salvá et Munar, hujus dioceseos et 

oriundi et / Episcopi. Pontifex placidus misericordia in pauperes illustris / infimis ac praescitum 

pestilentiae laborantibus accmatis simus / cathedrali templo reparando assiduisimus merito / literis et 

autoritate praectamus. Annum LXXXIII vitae suae / vennerus decessit die V Nov. anno Dei 

MDCCCLXXII / De in pace Christus.»266  

 

 

 

                                                
263 Aquests dos artistes van treballar junts no només en la realització d’aquest sepulcre, sinó també en 

el del dominic Julià Font i Roig, ubicat a la capella del Davallament de la Seu. CANTARELLAS CAMPS, 

Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 154-155. 
264 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 155. 
265 CATEDRAL DE MALLORCA. WikiSeu. Obres d’Art. Escultura. Sepultura de Miquel Salvà.  

<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Sepultura_de_Miquel_Salvà> 
266 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 155.  

Fig. 45. Mausoleu funerari del bisbe Miquel 
Salvà dins la capella de Sant Pere.  

Font: LLOMPART / ORTEGA / PALOU, 1993: 66. 
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Sobre el llit descansa la figura jacent del difunt, de cos sencer, amb les mans juntes 

en actitud d’orar i vestit amb la indumentària pròpia dels bisbes. A més, Salvà és 

representat amb els atributs propis dels prelats: el bàcul i la mitra (fig. 46). Al fons, 

sobre la imatge del bisbe s’hi pot veure l’emblema heràldic de la seva família rematat 

pel capell típic dels bisbes267.  

 
 

 

 

 

 

 

4.5. ELEMENTS SECUNDARIS DE LA CAPELLA 
 

En primer lloc s’ha de fer referència al sagrari, que també es va haver de fer de nou 

arrel de l’incendi. L’anterior peça, que segons Cantarellas probablement sigui aquella 

que va regalar el Comte de Montenegro l’any 1807, va quedar completament destruïda. 

El nou sagrari, que s’adossava al retaule per la part posterior, presentava una estructura 

pentagonal i forma de templet (fig. 47). L’obra, que estava rematada per un anyell i una 

creu, ha estat atribuïda al mateix Miquel Torres per la semblança amb el retaule.  

 

                                                
267 CATEDRAL DE MALLORCA. WikiSeu. Obres d’Art. Escultura. Sepultura de Miquel Salvà.  

<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Sepultura_de_Miquel_Salvà> 

Fig. 46. Detall del rostre de l’estàtua jacent del bisbe Salvà.  
Font:<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Fitxer:Miquel_Salvà.jpg> 
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Es va decidir iniciar la seva construcció 

dins l’any 1823, un any després es 

tornava a fer esment al tema i més de 

deu anys després encara es troben 

referències a donatius particulars per a la 

seva realització. De qualsevol forma, per 

a la benedicció de la capella l’any 1839, 

el sagrari ja es trobava enllestit.  

En els anys següents a l’incendi es va 

anar proveint la capella dels ornaments 

litúrgics necessaris per a la celebració del culte. Concretament, a través d’un inventari 

de 1832268 es sap que aleshores la capella ja comptava amb un gran nombre d’elements, 

llista que es va anar ampliant pràcticament durant tot el segle XIX269.  

Per acabar s’ha de fer referència al fet que l’any 1897 es va col·locar una reixa a 

l’entrada de la capella per a la custòdia del sagrari, tal i com posava en una inscripció en 

llatí situada en el fris superior de dita reixa270. Aquesta en substituïa una anterior que va 

ser traslladada a la capella de Sant Josep de la mateixa Catedral271. Es sap que el mes de 

març de 1897 algú —del que no es diu el nom inicialment— volia sufragar la 

construcció d’una nova reixa per a la capella de Sant Pere272. A finals d’any, quan la 

reixa ja devia estar col·locada, es revela que el nom del benefactor és el canonge Luís 

Barberín (fig. 48 — fig. 49)273.  

                                                
268 Catalina Cantarellas ha transcrit completament aquest inventari en el seu article: CANTARELLAS 

CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 152. 
269 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 151-152. 
270 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 3. 
271 Ja a finals del 1885 es va acordar restaurar l’antiga reixa de la capella de Sant Pere per ubicar-la a 

la nova capella de Sant Josep. ACM. 01-10-ACA-074, 16 de novembre de 1885, f. 319r. Transcrit a: 

GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàg. 184. 
272 ACM. 01-10-ACA-076, 22 de març de 1897, f. 7v. Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les 

fonts de […], pàg. 216. 
273 ACM. 01-10-ACA-076, 1 de desembre de 1897, f. 33v. i 34r. Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè 

(2015). «Les fonts de […], pàg. 220. El nom ja va ser tret a la llum per Baltasar Coll: COLL TOMÀS, 

Baltasar (1977). Catedral de [… ], pàg. 48.  

Fig. 47. El sagrari ubicat dins la capella de Sant 
Pere, amb el retaule al darrere.  

Font: LLOMPART / ORTEGA / PALOU, 1993: 64. 
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Fig. 48. Antiga reixa de la capella de Sant Pere, actualment ubicada a la 
capella de Sant Josep de la Catedral.  

Font: elaboració pròpia. 

Fig. 49. Nova reixa de la capella de Sant Pere.  
Font: BARCELÓ, 2005: 26. 
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5. PROJECTES DINS ELS SEGLES XX I XXI 
 

Com és sabut el context de la Catedral en el segle XX va estar molt marcat per la 

intervenció d’Antoni Gaudí gràcies a la iniciativa del bisbe Pere Joan Campins. En els 

darrers anys han aparegut diverses fonts que expliquen de forma molt àmplia i des de 

diferents perspectives el que va suposar l’actuació de l’arquitecte català dins la Seu274, 

per la qual cosa simplement s’esbossaran algunes idees. Després de la intervenció de 

Peyronnet a la façana i amb la formació d’una nova consciència patrimonial, entre el 

1901 i el 1902 es van produir els contactes entre el bisbe i Gaudí que van permetre que 

el projecte es portés endavant. La reforma, encara que constava de molts més punts, 

estava encaminada sobretot a traslladar el cor a la Capella Reial per deixar lliure la nau 

central del temple. L’any 1904 constitueix una fita, doncs es van produir dos fets de 

gran importància pel que fa a la intervenció de Gaudí: el 15 d’agost la Carta pastoral 

sobre la restauració de la Santa Església Catedral de Mallorca —escrita pel bisbe Pere 

Joan Campins— va ser llegida, i el 8 de desembre es va inaugurar de forma oficial la 

primera part de la reforma. A partir del mes de gener del 1905, i fins al maig de 1915 es 

va desenvolupar la segona fase de la intervenció. Aquest últim any també constitueix 

una fita, doncs és el moment en què es van liquidar els comptes pendents amb Gaudí i 

és quan es produeix la mort del bisbe Pere Joan Campins, el gran impulsor i promotor 

de la reforma litúrgica de la Catedral275. Amb tot, Antoni Gaudí va realitzar una 

intervenció radical dins la Seu, que va modificar totalment la seva percepció interior i 

que ha condicionat tot el segle XX.   

                                                
274 Entre altres, s’han de destacar els quatre toms que componen el volum 10 de la Col·lecció Seu de 

Mallorca: GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.) (2015). La Catedral és el document. La reforma de Gaudí cent 

anys després. Col·lecció Seu de Mallorca, 10- I-IV. Palma: Capítol Catedral de Mallorca; i el llibre de les 

IV Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca: GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, 

Pere (coords.) (2015). Campins i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el 

monument (1903-1947). Col·lecció Seu de Mallorca, 13. Palma: Capítol Catedral de Mallorca. Igualment 

no es pot oblidar el documental realitzat per la Perifèrica Produccions: MULET, Cesc (2015). El bisbe, 

l'arquitecte i el baldaquí. La Perifèrica Produccions. [Vídeo]. Accessible a: IB3. A la carta. L’hora D. El 

bisbe, l'arquitecte i el baldaquí <http://ib3alacarta.com/carta?id=024110f4-8dc8-47c8-8630-

f6ff56af495c> 
275 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàgs. 72-113. 
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5.1. LES MODIFICACIONS DE LA CAPELLA ENTRE 1900 I 1980 
 

Dins el segle XX, abans del primer projecte de reforma integral de la capella —a 

finals dels anys 80—, es van portar a terme alguns canvis vinculats a diferents aspectes 

de l’espai. S’ha de començar pel mateix any del tombant de segle, el 1900, quan es va 

presentar un projecte destinat a substituir l’altar i el retaule del segle XIX a partir d’una 

petició de caràcter particular. Concretament a principis de gener es plasma a les Actes 

Capitulars la intenció de Dolors Mas Pla del Rei de: 
«[...] regalar a la misma Sta. Iglesia una efigie de San Pedro, con un nicho y una mesa de altar, para 

que fuesen colocados en la Capilla del Santo Apóstol. […] se había depositado la referida estatua en la 

Sala Capitular, ora para que los Sres. Capitulares pudieran verla y examinarla, ora por falta de otro 

local a propósito.»276 
 

El nou altar havia de ser molt sumptuós i dins un nínxol s’hi havia de col·locar una gran 

escultura de Sant Pere —major que la mida natural—, tallada en fusta per l’escultor 

Guillem Galmés277. Ara bé, aquest projecte presentava l’inconvenient que era necessari 

excavar el nínxol a la fàbrica de la capella, fet que podia comprometre l’estabilitat dels 

murs. El Capítol va demanar el dictamen tant a l’arquitecta diocesà com a la Comissió 

Provincial de Monuments tant en relació a aquest aspecte constructiu, com sobre la 

conveniència d’incorporar un element classicista dins el marc gòtic de la Catedral. El 

veredicte de la Comissió de Monuments, emès per Faust Morell i Joan Guasp, deia el 

següent:   
«[…] Excmo. Sor.= Los que suscriben, nombrados por V. E. para examinar y emitir dictamen acerca 

de una imagen escultural de San Pedro, apóstol, y de una mesa de altar que una devota persona se 

propone regalar a la Sta. Iglesia Catedral de Mallorca, para la capilla de dicho santo y en sustitución 

del lienzo y mesa actuales: han pasado a reconocer dichas obras.=  

                                                
276 ACM. 01-10-ACA-076, 5 de gener de 1900, f. 169v.-170r. Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè 

(2015). «Les fonts de […], pàg. 227. 
277 Com comenta Catalina Cantarellas, aquest escultor va intervenir en les obres de la nova façana 

principal de la Seu amb la realització de les escultures de Ramon Llull i Santa Catalina Tomàs. Afegeix 

que la primera aportació bibliogràfica en relació a Galmés va aparèixer al BSAL: AGUILÓ, Estanislao de 

Kostka (1887). «Las nuevas obras de escultura en la fachada de la Catedral». Bolletí de la Societat 

Arqueològica Lul·liana, tom 2, núm. 53, pàgs. 36-37. CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral 

de Mallorca: […], pàg. 154. 
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La estatua, tallada en madera por el distinguido escultor mallorquín D. Guillermo Galmés tiene 

aproximadamente una altura de dos metros veintiséis centímetros, sin contar el plinto. Su talla y 

decorado son de estilo del Renacimiento y tiene el debido carácter; presentando la figura buen golpe 

de vista.= En cuanto a la mesa consta de una piedra pulimentada ó ara, procedente de las canteras de 

Binisalem, cuyas medidas son: dos metros sesenta centímetros de largo por un metro de ancho; la cual 

va sostenida por seis columnillas de mármol, procedentes de Italia, que se apoyan sobre una losa de 

idéntica clase que el ara. Los capiteles son de mármol blanco lo mismo que las basas, perteneciendo al 

orden corintio, y los fustes de mármol jaspeado de color encarnado.= Teniendo en cuenta la reforma 

que con el tiempo de ha de operar necesariamente, según nuestro parecer, en los retablos de la 

Catedral sustituyéndose los actuales, en general de estilo Barroco, por otros del Ojival, más en 

harmonia con la arquitectura del Templo; hubiera sido muy conveniente que dicha estatua y altar se 

hubiesen tallado en este estilo, resultando así aprovechables cuando tuviese lugar la reforma de la 

capilla.= Talladas ambas obras en el estilo del Renacimiento, si bien por de pronto tienen la ventaja de 

estar adecuadas al retablo actual, resultarán inútiles el día que se sustituya.= Creen los que subscriben 

deben llamar la atención de esta Comisión de Monumentos acerca del lienzo de la capilla, obra del 

acreditado pintor difunto D. Salvador Torres, con objeto de que no desaparezca de aquel sitio, 

estudiándose el medio de que pueda servir para cerrar el nicho donde se desea colocar la estatua como 

lo requiere el mérito del referido lienzo.= En cuanto a la nueva mesa del altar, caben las mismas 

consideraciones, referentes a estilo, que las indicadas respecto de la estatua.= Por las razones 

antedichas nos parece sería muy conveniente que cuando el fervor religioso propusiese ceder alguna 

obra de arte a los templos de esta Diócesis, se consultase antes a esta Comisión de monumentos y no 

después de realizada la obra.= Sin embargo, en el caso presente, juzgamos que dichas obras de arte 

pueden colocarse en la mencionada capilla. = Dios guarde a V. E. Palma 25 de Enero de 1900. = 

Fausto Morell = Juan Guasp y Vicens. Arquitecto de Provincia. = Excmo. Sr. Vicepresidente de la 

Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos.” Aprobado el dictamen, se acordó 

transmitirlo al M. I. Cabildo Catedral para los efectos consiguientes.»278  

 

Malgrat que els dos tècnics es van decantar per donar el vistiplau a la proposta que 

venia de la Seu, el més interessant és la idea que llancen Morell i Guasp. Defensaven la 

necessitat de portar a terme la substitució dels retaules barrocs per uns altres de 

neogòtics, més en sintonia amb l’estètica de l’edifici catedralici279.  

 

 

                                                
278 AGCM-CM-3-3, 51-53. Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàgs. 70-71.  
279 Aquest fet es deu al predomini que hi havia en aquells moments dels criteris violletians a l’hora 

d’intervenir sobre el patrimoni. GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàg. 71. 
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De qualsevol forma, el 5 de febrer, tot i que el Capítol estava assabentat de que les dues 

resolucions eren favorables a la intervenció, es va decidir abans demanar també l’opinió 

sobre el tema al bisbe280. Aquest, per la seva banda, es va negar a permetre la reforma 

de la capella de Sant Pere: 
«[...] mas que aparte de considerar que dicha instalación era una injuria al arte, su conciencia no le 

permitía poder transigir con que se ahuecase el muro para dar cabida a la estatua.»281   

 

Ara bé, segurament les seves raons per rebutjar el projecte no només estaven vinculades 

al tema de l’excavació del nínxol en el mur282, sinó també al fet que es tractés d’un 

conjunt d’estètica classicista dins un context gòtic. Degut als relatats esdeveniments, a 

principis de març del mateix 1900 el Capítol va decidir comunicar a Dolors Mas la 

negativa a realitzar la reforma de la capella:  
«[…] En vista de semejantes manifestaciones, se resolvió que los Il. Sres. Arcipreste y Santaella, en 

comisión, fuesen a exponer a la aludida Sra. Mas los inconvenientes que se ofrecían para la 

colocación de la efigie de S. Pedro, participándole a la vez el disgusto que sentía el Cabildo por no 

poder aceptar su valioso donativo, ora por lo que era este en sí, ora porque la Corporación deseaba 

muy de veras complacerla.»283   

 

Pocs anys després, el 1903, es parla d’una altra modificació vinculada amb la capella 

de Sant Pere: es va projectar la realització d’una obertura entre la citada capella i la 

Capella Reial. Aquest era un dels diversos punts de què constava la reforma d’Antoni 

Gaudí, tal i com es va plasmar l’informe presentat per la Comissió d’Obres284:   
«Los infrascritos individuos de la Comisión que entiende en las obras de reforma que van a ejecutarse 

en esta Santa Iglesia Catedral tienen el honor de poner en conocimiento de su Sría. Ilma. el proyecto 

que en líneas generales trazó el Sr. Arquitecto D. Antonio Gaudí en la sesión celebrada el 4 de los 

corrientes en el Palacio Episcopal bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Obispo.  

                                                
280 ACM. 01-10-ACA-076, 5 de febrer de 1900, f. 175r. Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). 

«Les fonts de […], pàg. 228.  
281 ACM. 01-10-ACA-076, 14 de febrer de 1900, f. 177r.  Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). 

«Les fonts de […], pàg. 228.  
282 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 154. 
283 ACM. 01-10-ACA-076, 5 de març de 1900, f. 179r. i 179v. Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè 

(2015). «Les fonts de […], pàg. 228.  
284 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 154.  
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Los puntos principales de la reforma son los siguientes: […] comunicación directa de la actual 

sacristía mayor con la Catedral y con el coro por la capilla de San Pedro y por la del Corpus-Cristi.»285 

 

Durant les dècades següents pràcticament no apareixen notícies vinculades a 

modificacions portades a terme dins la capella de Sant Pere286. S’haurà d’esperar a 

mitjans de segle, quan es va refer ex novo el paviment de la capella: primer es va 

substituir el tram més proper a l’absis i després aquell més proper a la nau. Aquesta 

intervenció va partir d’una proposta de Maria Magdalena Ripoll de los Herreros —

Baronessa de Pinopar—, que el 1948 es va comprometre a sufragar la reforma del 

primer tram. L’any 1949 es va plantejar la renovació del segon tram, i a partir del 1950 

es va desenvolupar pròpiament la pavimentació, com recorda una làpida encastada al 

mur del fons de la capella, al costat de l’Evangeli: 
«SVMPTIBUS NOBILIS DOMINAE / M. MAGDALENA RIPOLL DE LOS HERREROS / 

BARONISSAE DE PINOPAR / MAGNIFICE INSTAVRATUM FVIT / HVIVS SACELLI 

PAVIMEMTUM / ANNO DOMINI MCML.»287 
 

La realització d’aquestes obres van suposar la remoció de les sepultures que hi havia en 

el citat espai —que ja s’han explicat al llarg del desenvolupament del present treball—, 

i igualment es va executar la col·locació de noves làpides funeràries288 en el sòl 

d’aquest espai289.  

                                                
285 ACM. 01-10-ACA-076, 7 de novembre de 1903, f. 411r./a, 411v./a i 411r./b. Transcrit a: GAMBÚS 

SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàg. 244.   
286 A les Actes Capitulars es troben escasses referències a la capella, i les poques que apareixen no 

comporten un canvi considerable, com la col·locació d’un petit orgue vora la capella —a l’entrada de la 

sagristia major— a l’any 1911: ACM. 01-10-ACA-077, 3 de gener de 1911, f. 1v. i 2r. Transcrit a: 

GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàg. 294. També es pot fer referència a la localització a 

l’any 1917 d’un manuscrit del segle XIX —còpia del Tabula Generalis de Ramon Llull— al magatzem 

sobre la sagristia de la capella de Sant Pere: ACM. 01-10-ACA-078, 1 de febrer de 1917, f. 354r. 

Transcrit a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Les fonts de […], pàg. 328. 
287 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 155. 
288 En relació a la col·locació d’aquestes noves làpides es pot consultar: SAMPOL I RIPOLL, Pedro; 

JIMÉNEZ, Antonio; MUNTANER, Juan (1949). «Informe sobre el emplazamiento de la sepultura del Infante 

D. Pedro de Portugal en la Catedral de Palma, que la Sociedad Arqueològica Luliana eleva a los muy 

Iltres. Sres. D. Juan Quetglas y D. Pedro A. Matheu, canónigos». Bolletí de la Societat Arqueològica 

Lul·liana, tom 30, núm. 734, pàgs. 452-459. 
289 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 145.  
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En un principi n’hi devia haver únicament quatre —l’infant Pere de Portugal, l’infant 

Pagà, el bisbe Pere d’Alagón i el bisbe Miralles—, i amb posterioritat a la intervenció 

s’hi van afegir tres més —el bisbe Enciso, el bisbe Planas i el bisbe Úbeda—, obtenint 

un total de set làpides en l’actualitat (fig. 50).  

 
 

 

 

Per ordre cronològic el primer que s’ha de citar és l’infant Pere de Portugal, la làpida 

del qual es troba situada al costat dret en el primer tram —aquell més proper a la nau (a). 

La inscripció, que es troba escrita en llatí, 

ha estat traduïda al castellà per Matheu 

Mulet (fig. 51): 
«IN MEMORIAM / PETRI / INFANTIS A 

LVSITANIA / MAIORICARUM DOMINI / 

ANNO MCCLVI VITA FUNCTI / IN HAC 

ALMA / ECCLESIA DEPOSITI.»290 

«A la memoria del Infante Pedro de Portugal, 

Señor de Mallorca, fallecido en 1256 y 

sepultado en esta Iglesia»291. 

 

 

                                                
290 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 155-156. 
291 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 7. 

Fig. 50. Detall d’una fotografia del 2005 en què s’hi han diferenciat amb lletres les set 
làpides de la capella de Sant Pere.  

Font: BARCELÓ, 2005: 91. 
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Fig. 51. Làpida de l’infant Pere de Portugal.  
Font: elaboració pròpia 
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En segon lloc s’ha de fer esment a la làpida de l’infant Pagà de Mallorca, que es va 

ubicar a la banda de l’Evangeli en el primer tram de la capella (b). La inscripció llatina 

també ha estat traduïda:  
«IN MEMORIAM / INFANTIS PAGANI / 

FRATRIS JACOBI III / MAIORICARVM REGIS / 

PROPE IPSVM / ANNO MCCCXLIX / IN 

PROELIO CAESI / IN HOC SACELLO 

SEPVLTI.»292 

«A la memoria del Infante Pagano, hermano del Rey 

de Mallorca Jaime III, caído a su lado, en la batalla 

de 1349 y sepultado en esta capilla.»293 
 

A continuació s’ha de fer referència a la làpida instal·lada al centre del primer tram de 

la capella, al mig de les dues anteriors (c). Es tracta de la corresponent al bisbe Pere 

d’Alagón i Cardona, que va substituir una anterior 

que pràcticament ja no es podia llegir (fig. 53)294:  
«HIC DORMIT ILMVS / ACRDMVS DOMINVS. D.P. 

DE / ALAGONE ET CARDONA / OLIM 

ARBOSENSIS/ NVNC HVIVS INSVLAE / 

DIOECESISQVE EPISCOPVS / IN MERITIS / 

PAVPERVM MAGNANIMVS / LITTERARVM 

SPLENDOR / ECCLESIASTICORVM PROTECTOR / 

QUI MERITO A / DIE TERTIA MAII / MDCCI / 

IN BENEDICTIONE FVIT / ET ERIT.»295 
 

                                                
292 Cantarellas esmenta que es tracta de la làpida de l’infant Jacob III, tot i que realment es correspon 

amb la làpida de l’Infant Pagà de Mallorca, germà (fratris) de Jaume III. CANTARELLAS CAMPS, Catalina 

(2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 155. 
293 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 7. 
294 Es té constància d’aquesta circumstància ja a mitjans del segle XIX, a partir de diferents fonts. 

Antoni Furió ho esmenta: «una simple loza al nivel del piso; en la que despues se esculpió un epitáfio que 

apenas puede leerse». FURIÓ, Antoni (1966 [1840]). Panorama […], pàg. 49. I també es troba al seu 

llibre sobre els bisbes de Mallorca: «una grande losa que cubre su tumba abierta en el pavimento de la 

capilla de San Pedro de la Catedral se lee una difusa inscripcion». FURIÓ, Antoni (1852). Episcopologio 

de […], pàg. 460. Igualment, Matheu Mulet hi fa referència: «su epitafio latina, vuelto ya ilegible». 

MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 9.  
295 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàgs. 155-156. 

Fig. 53. Làpida del bisbe Alagón.  
Font: elaboració pròpia 

Fig. 52. Làpida de l’infant Pagà de Mallorca.  
Font: elaboració pròpia 
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Ja dins el segle XX s’hi va enterrar el bisbe Josep Miralles (1860-1947) (fig. 54) que 

sobretot és conegut per la seva faceta com a canonge arxiver de la Catedral entre el 

1896 i el 1914, tot i que no s’ha d’oblidar que va exercir com a bisbe de la diòcesi de 

Mallorca entre el 1930 i el 1947296. Per la gran devoció que tenia a Sant Pere va triar la 

seva sepultura dins la capella del Santíssim, just davant l’altar —en el segon tram—(d), 

amb un petit epitafi que havia deixat escrit al testament297:  
«HIC UNIVERSAM CARNIS RESVRRECTIONEM SPECTANT / OSSA ET CINERES / JOSEPHI 

MIRALLES ET SBERT HVJVS DIOCESIS EPISCOPI / DIE XXII MENSIS DECEMBRIS ANNI 

MCMXLVII / VITA FVNCIT.»298 

 

 
 

 

 

                                                
296 Pel que fa al bisbe Miralles és obligat fer referència a una de les fonts més completes per acostar-se 

a la seva figura, el llibre de Josep Massot i Muntaner: MASSOT I MUNTANER, Josep (1991). El bisbe Josep 

Miralles i l’Església de Mallorca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Ara bé, tampoc es 

poden deixar d’esmentar les últimes aportacions que s’han publicat al respecte: algunes de les ponències 

de les III Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca. Concretament en relació a la vida 

professional del Miralles s’ha de citar l’article de Pere Fullana: FULLANA PUIGSERVER, Pere (2014). 

«Josep Miralles, Mateu Rotger i Emili Sagristà, historiadors i erudits: entre la Catedral i la Cúria 

diocesana de Mallorca», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), La memòria 

contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà (pàgs. 17-42). Col·lecció Seu de Mallorca, 9. 

Palma: Capítol Catedral de Mallorca, pàgs. 19-29. I pel que fa a la vessant vinculada amb la seva tasca 

com a arxiver s’ha de fer referència al capítol escrit per Bernat Juan: JUAN RUBÍ, Bernat (2014). «Un 

canonge amb vocació d’arxiver: M. I. Sr. Dr. Josep Miralles Sbert», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; 

GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), La memòria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà 

(pàgs. 225-250). Col·lecció Seu de Mallorca, 9. Palma: Capítol Catedral de Mallorca. 
297 MATHEU MULET, Pedro Antonio (1955). Guías de la Seo de Mallorca. Capillas y [… ], pàg. 9. 
298 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 156. 

Fig. 54. Làpida del bisbe Josep Miralles Sbert.  
Font: elaboració pròpia 
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Una cinquena làpida, que es va col·locar amb posterioritat a la reforma de 1950, és la 

que commemora la sepultura del basc Jesús Enciso Viana (1906-1964), que va exercir 

com a bisbe de Mallorca entre el 1955 i el 1964, any de la seva mort299. Aquesta làpida 

funerària es troba situada en el segon tram de la capella (fig. 55), al costat de l’epístola 

(e), i porta la següent inscripció en castellà: 
«JESUS / ENCISO VIANA / OBISPO DE MALLORCA / 30 de mayo 1955 / † 21 de Sep. 1964.»300  

 
 

 

 

Dins el segle XX l’última sepultura a la que s’ha de fer referència és la del bisbe 

Francesc Planas i Muntaner (1904-1985), que va estar al capdavant de la Diòcesi 

d’Eivissa entre el 1960 i el 1976, any en què va presentar la seva renúncia i va ser 

substituït per Josep Gea i Escolano301. Ara bé, amb anterioritat s’ha de destacar que —

després de formar-se al Seminari Conciliar de Sant Pere i a la Pontifícia Universitat 

Gregoriana de Roma— va ocupar diferents càrrecs a Mallorca, com el de canonge 

lectoral de la Seu o el de vicari general de la diòcesi de Mallorca302.  

                                                
299 Pel que fa a la figura d’aquest bisbe vitorià i la seva vinculació amb l’Església i el Bisbat de 

Mallorca es pot consultar: XAMENA, Pere; RIERA, Francesc (1986). Història de l’Església de Mallorca. 

Palma: Editorial Moll, pàgs. 395-405.  
300 En relació a aquesta làpida s’ha de dir que Catalina Cantarellas incorpora la data de 1864 com a 

any de mort d’aquest bisbe. CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 

156. 
301 GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Bisbat d’Eivissa [en xarxa] <http://www.enciclopedia.cat/EC-

GEC-0023660.xml> 
302  ENCICLOPÈDIA D’EIVISSA I FORMENTERA. Planas Muntaner, Francesc [en xarxa] 

<http://www.eeif.es/significados/p-volum%20IX/PlanasMuntaner.html> 

Fig. 55. Làpida del bisbe Jesús Enciso Viana.  
Font: elaboració pròpia 
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El bisbe Planas va ser enterrat a la capella de Sant Pere, al costat esquerre del segon 

tram (f), on hi s’hi pot veure la seva làpida amb una inscripció en català (fig. 56) que diu 

el següent:  
«FRANCESC / PLANAS I MUNTANER / CANONGE LECTORAL / BISBE D’EIVISSA / 1960-

1976. † 16 juny 1985.»303 

 
 

 

 

 

S’ha d’afegir que Baltasar Coll esmenta la presència de quatre tapissos als murs de la 

capella en què es representa la història de Jacob304. Es tracta d’una part de la col·lecció 

de tapissos flamencs que va deixar el canonge Jeroni Garau a la Seu en el segle XVII305.  

 

 

 

 

 

                                                
303 CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2002). «Catedral de Mallorca: […], pàg. 156. 
304 Es tracta, concretament dels següents episodis relatius a Jacob: Engany de Jacob a instàncies de la 

seva mare Rebeca, Benedicció d’Isaac a Jacob como a primogènit, Fugida i somni de Jacob camí d’Harán 

i Primera trobada de Jacob y Raquel entre les ovelles. COLL TOMÀS, Baltasar (1977). Catedral de [… ], 

pàg. 48.  
305 En relació a aquesta col·lecció de tapissos de la Catedral es pot consultar: ORTEGA CHAPEL, Pilar 

(1995). «Tapissos flamencs», a PASCUAL, Aina (coord.), La Seu de Mallorca (pàgs. 130-133). Palma: 

Olañeta. 

Fig. 56. Làpida del bisbe Francesc Planas i Muntaner.  
Font: elaboració pròpia 
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5.2. L’INTENT FRUSTRAT DE CONSTANTINO RUGGERI 
 

Tot i que actualment el nom de Miquel Barceló s’identifiqui quasi automàticament 

amb la capella de Sant Pere o capella del Santíssim, no es pot oblidar el projecte que es 

va presentar més d’una dècada abans, encara que finalment no es portés a terme. S’està 

fent referència a la reforma —poc coneguda— que va plantejar cap a l’any 1989 el 

franciscà Constantino Ruggeri. Probablement aquest desconeixement no només vengui 

donat pel gran ressò mediàtic que va tenir la intervenció de l’artista felanitxer, sinó que 

també es degui a la manca de visibilitat que va tenir el projecte de Ruggeri. L’única 

publicació de caràcter científic en què es descriu aquest episodi és l’article de Mercè 

Gambús a la revista Randa306, al que ja s’ha fet referència en l’estat de la qüestió. Per 

tant, el desenvolupament del present apartat del treball es basarà, en gran part, en 

aquesta font. A més, s’intentarà reflexionar sobre quin és el pes que es pot atribuir al 

projecte de l’artista italià en relació a la posterior intervenció de Miquel Barceló. 

 

 

5.2.1. La figura de Constantino Ruggeri 
 

Abans de submergir-se 

en el projecte per a la 

capella de Sant Pere, la 

pregunta és la següent: 

qui va ser Ruggeri? 

Constantino Ruggeri (fig. 

57) va néixer l’any 1925 

a Adro —localitat situada 

dins la província de 

Brescia— i va 

desenvolupar una intensa carrera artística i religiosa fins al seu traspàs, succeït el dia 27 

de juny de 2007307.  

 

                                                
306 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […].  
307 Ibídem, pàg. 248.  

Fig. 57. Fotografia del pare Constantino Ruggeri.  
Font: <http://www.padrecostantino.it/padre-costantino-ruggeri/> 
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Pel que fa a la seva època de formació —tant artística com teològica—, tot just amb 

dotze anys, a la vegada que es preparava per convertir-se en frare franciscà, va 

començar a estudiar disseny i pintura308. Quan comptava amb vint-i-quatre anys 

Ruggeri va realitzar un cicle de frescos al convent de Busto Arsizio —Varese—, que 

constitueixen la seva primera creació artística309. El 1951 va ser ordenat sacerdot a la 

Catedral de Milà, any en què també va ser presentada —per Mario Sironi— la seva 

primera exposició de pintura al Centro Culturale San Fedele. En la dècada dels 

cinquanta i seixanta el pare Ruggeri va continuar la seva formació en el camp de l’art, 

doncs el 1956 va entrar al grup del cardenal Lercaro que es trobava vinculat amb 

l’arquitectura sacra, i entre 1958 i 1962 es va introduir en el llenguatge escultòric a 

partir de la seva assistència a l’Acadèmia de Brera. És en aquest període de temps quan, 

estant al convent de Canepanova, Ruggeri es va dedicar a l’elaboració d’objectes 

d’ornamentació sacra: creus, calzes, píxides, sagraris...310. A partir de l’any 1966 va 

començar la seva activitat vitrallera, que s’ha dit que va beu —entre altres fonts— de 

les creacions artístiques realitzades durant la primera meitat del segle XX per artistes 

com Matisse, Chagall, Roualt o Léger311.  

 

 

 

                                                
308 LEONI, Luigi (2009). «Padre Costantino Ruggeri, cantor de la belleza», a FERNÁNDEZ-COBIÁN, 

Esteban (ed.), II Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea. Entre el 

concepto y la identidad (pàgs. 130-143). Coruña: Universidad da Coruña, pàg. 130. Pel que es refereix als 

inicis de Ruggeri és força il·lustratiu mirar un breu vídeo en què apareix ell mateix explicant aquesta 

primera etapa de la seva vida: PADRE CONSTANTINO. Link. Link Video. Frate a 11 anni 

<http://www.padrecostantino.it/portfolio/frate-a-11-anni/> 
309 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàg. 248. 
310 LEONI, Luigi (2009). «Padre Costantino […], pàgs. 130-132. Per a veure algunes de les obres 

d’aquesta part de la producció artística de Ruggeri es pot mirar: PADRE CONSTANTINO. Le opere. Arredo 

sacro <http://www.padrecostantino.it/portfolio/arredo-sacro/> 
311 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàg. 249. Pel que respecta a la faceta 

vitrallera de l’artista és interessant mirar algunes de les seves creacions: PADRE CONSTANTINO. Le opere. 

Vetrate <http://www.padrecostantino.it/vetrate/>. Igualment també es pot visualitzar un altre vídeo en què 

Ruggeri parla d’aquesta part de la seva producció artística: PADRE CONSTANTINO. Link. Link Video. Le 

Vetrate <http://www.padrecostantino.it/portfolio/le-vetrate/> 
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En els anys setanta va començar la seva producció dels anomenats Trasparenti, 

realitzats amb vidres reciclats, que es poden considerar com unes de les obres més 

originals de Ruggeri312. A partir dels anys setanta el pare Constantino va iniciar la seva 

activitat arquitectònica a partir de la projecció d’esglésies de nova planta. La primera 

construcció destacable de l’artista data del 1974 i és el temple dedicat a la Madonna 

della Goia, a Varese 313 . A continuació s’ha de fer referència a la Chiesa del 

Tabernacolo, a Gènova, realitzada al voltant de l’any 1976314. Un altre projecte 

important és el de l’església de San Francesco, ubicat a Kayongozi —Burundi—, en 

què va treballar amb Luigi Leoni315. Durant els anys vuitanta destaquen el temple de 

San Bernardo di Chiaravalle i el santuari de la Madonna del Divino Amore, ambdós a 

Roma. És a finals dels vuitanta precisament, concretament entre 1888 i 1889, de quan 

data el projecte de reforma per a la capella del Santíssim de la Seu, del que ens 

ocuparem més endavant. També és aproximadament en aquesta franja temporal quan 

s’inicia una obra situada al continent asiàtic, concretament al Japó: l’església de San 

Francesco Saverio316. A principis dels anys noranta Ruggeri va crear la Fondazione 

Frate Sole, que actualment encara segueix en marxa, i que cada quatre anys —des del 

1996— atorga el Premio Internazionale di Architettura Sacra317.  

                                                
312 LEONI, Luigi (2009). «Padre Costantino […], pàg. 132. És interessant veure en què consisteix 

aquest tipus de producció: PADRE CONSTANTINO. Le opere. Trasparenti 

<http://www.padrecostantino.it/portfolio/trasparenti/>  
313 Es poden veure diverses imatges relatives a aquesta església a: PADRE CONSTANTINO. Le opere. 

Chiese. Santa Maria della Gioia — Varese <http://www.padrecostantino.it/portfolio/santa-maria-della-

gioia/> 
314 Algunes fotografies d’aquest temple es poden visualitzar a: PADRE CONSTANTINO. Le opere. 

Chiese. Chiesa del Tabernacolo — Genova <http://www.padrecostantino.it/portfolio/chiesa-del-

tabernacolo/>  
315  Per veure algunes imatges relatives a aquesta església africana es pot consultar: PADRE 

CONSTANTINO. Le opere. Chiese. San Francesco — Kayongozi 

<http://www.padrecostantino.it/portfolio/chiesa-di-san-francesco/> 
316 Igualment també es pot mirar com és aquest temple a: PADRE CONSTANTINO. Le opere. Chiese. San 

Francesco Saverio — Yamaguchi <http://www.padrecostantino.it/portfolio/san-francesco-saverio/> 
317 FONDAZIONE FRATE SOLE. Video. Il videodocumentario sui vincitori delle prime quattro edizioni 

del Premio Internazionale di Architettura Sacra 

<http://www.fondazionefratesole.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=126

&lang=it> 
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A partir del 2000 el pare Constantino es va dedicar sobretot a la realització d’obres a la 

zona de l’Orient Pròxim i Mitjà, com Betlem i Síria318. Entre les seves últimes obres 

destaca el projecte de vitralls per a la Capella de la Trinitat de la Catedral, que va idear 

al voltant del 2007, l’any en què va morir i el mateix en què es va inaugurar la reforma 

de la capella del Santíssim portada a terme per Miquel Barceló. Aquest projecte per 

modificar els vitralls de la Trinitat, que va ser molt controvertit, finalment tampoc es va 

realitzar.  

 

 

5.2.2. El projecte de Ruggeri per a la capella de Sant Pere 
 

El relat d’aquest projecte s’inicia a l’any 1988 a la ciutat italiana de Pavia, 

concretament a l’església franciscana de Canepanova, on el canonge de la Catedral 

Llorenç Tous va visitar al pare Constantino Ruggeri, informat del domini que aquest 

tenia de l’art dels vitralls. Tous, que des del 1975 defensava l’obertura sistemàtica dels 

finestrals de la Seu, va anar madurant la idea de recuperar la llum dins l’absis dret, un 

espai cabdal de l’edifici. Per això el canonge li va plantejar a Ruggeri el 

desenvolupament d’un projecte destinat a l’obertura dels cinc finestrals de la capella de 

Sant Pere, que es dedicaria a partir d’aleshores al Santíssim Sagrament319.  

Com es pot suposar, el pare Constantino va acceptar l’oferta i el dia 14 de gener de 

1889 ja va presentar un projecte al Capítol Catedral. La proposta constava d’una 

maqueta de fusta de la capella, una maqueta dels vitralls, tres models en pedra del 

mobiliari i una memòria escrita del projecte. Aquesta memòria es trobava dividida en 

dos apartats, el primer dels quals estava dedicat a explicar els principis de la proposta. 

Aquests principis anaven dirigits, per un costat, a defensar la recuperació de la llum de 

la capella atenent a qüestions litúrgiques. Per altre costat, també es troben enfocats a «la 

reivindicació de l’art contemporani a l’edifici històric com a expressió del 

consubstancial procés d’inculturació de l’Església cristiana»320.  

 

                                                
318 La selecció d’obres arquitectòniques citades es deuen a l’article de Luigi Leoni: LEONI, Luigi 

(2009). «Padre Costantino […], pàgs. 135-143. 
319 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàgs. 247-250. 
320 Ibídem, pàg. 251.  
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En relació a aquest últim punt s’han de destacar algunes frases incloses a la memòria, 

tant per la seva modernitat, com per la possible repercussió que van poder tenir 

posteriorment: 
«[...] 2. El segundo principio que anima este proyecto es enriquecer este espacio con una nueva 

presencia artística, que sea, tal como ha ocurrido en los siglos pasados, una presencia del arte 

contemporáneo auténtico. […] 

3. El tercer principio que fundamenta el proyecto es de carácter sociocultural: la catedral es el 

templo de todos los valores más altos de la ciudad. Los documenta y los conserva a todos. De modo 

que debe ser el testigo de toda la ciudad, no sólo de los creyentes, si no quiere convertirse en un 

museo de piedras muertas, cosa que ocurriría si la catedral renunciase a esta noble misión. 

Corroboran este principio las palabras de Pío XII diciendo: «Es absolutamente necesario que el 

arte moderno entre en la Iglesia.» En el mismo sentido se expresó Paulo VI en el discurso de clausura 

del Concilio Vaticano II dirigiéndose a los artistas. […] 

La interpretación de aquellos principios en este proyecto tiene en cuenta otro aspecto 

fundamental: armonizar lo antiguo con lo nuevo, el gótico con el arte contemporáneo. Ambos 

elementos deben mantener sus signos de identidad. Se debe ver que lo uno es gótico y lo otro es 

contemporáneo, pero en armonía. Esta armonía se produce por la belleza de ambos elementos; es la 

belleza que fundamentalmente los casa.»321  
 

El segon apartat de la memòria es trobava dedicat a la interpretació del projecte, que 

sobretot girava entorn al tema de l’obertura dels finestrals, doncs per Ruggeri l’element 

principal dins l’espai sagrat era la llum322.  

 

Pel que fa al projecte en si, aquest bàsicament es trobava conformat per diferents 

parts —vitralls, tabernacle, sagrari i mobiliari—, que havien de substituir els elements 

existents aleshores a la capella323. Els vitralls constituïen el punt fonamental de la 

reforma, doncs suposaven el punt d’entrada de llum a l’espai absidal.  

 

 

 

 
                                                

321 Per a la transcripció completa de la memòria del projecte presentat per Ruggeri el dia 14 de gener 

de 1989, consultar: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàgs. 258-261. 
322 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàgs. 250-252. 
323 Es tracta, bàsicament, del retaule neoclàssic dels germans Torres, les escultures d’Adrià Ferran, el 

sagrari, les làpides i la reixa.  
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Només s’ha tingut accés al dibuix dels vitralls en 

blanc i negre (fig. 58), fet que dificulta la seva 

descripció; únicament es compta amb l’explicació del 

mateix Ruggeri a la memòria del projecte:  
«[...] Sus formas y líneas se miran en las líneas y las formas 

de los arcos y bóvedas de esta capilla. Siempre con su 

identidad de arte contemporáneo. 

El fin primario de los ventanales es crear un espacio místico 

de luz para provocar la plegaria y la adoración. Pero también 

contiene un cierto simbolismo: el cielo entra en la tierra con 

sus azules y sus verdes. El centro es el disco solar, que es 

Cristo, la luz y la vida, la Hostia de la eucaristía. De él baja 

un corte de luz que ilumina la tierra, ahuyenta las tinieblas y hace surgir el amarillo de la vida nueva. 

La Sangre y el Agua Viva de la eucaristía están bien destacadas. Así con el Sol, la Sangre y el Agua, 

la tierra rejuvenece, se viste de primavera y comienza a florecer. Está el rosa entre azul y verde, para 

formar el hábitat natural del hombre, el paraíso del Edén.»324 
 

El tabernacle, que presentava el sagrari 

incrustat al seu interior —com es pot veure a 

la maqueta (fig. 59)—, estava constituït com 

una estructura monumental de marbre de 

forma pentagonal i curvilínia que s’havia de 

situar al fons de la capella. Aquest element 

havia de constituir el punt central de l’espai 

absidal, albergant el sagrari realitzat amb 

materials preciosos325: 
«[...] El tabernáculo donde se guarda el Cuerpo del Señor ha de ser el centro y el punto focal de este 

espacio. 

El proyecto lo resuelve con esta gran escultura marmórea, siempre de forma moderna, en la cual viene 

incrustada esta joya, como una piedra preciosa, en la cual se conserva el Cuerpo del Señor. 

Pretende conseguirlo por su centralidad y por su preciosidad. Preciosidad que resulta tanto de los 

materiales en si (bronce, oro, plata), como de su elaboración para que así atraiga los ojos del cuerpo y 

los del alma.»326 

                                                
324 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàg. 260. 
325 Ibídem, pàg. 252. 
326 Ibídem, pàg. 259. 

Fig. 58. Dibuix del projecte pels 
vitralls de Ruggeri per a la capella del 

Santíssim.  
Font: GAMBÚS, 2009: 259. 

Fig. 59. Maqueta del tabernacle.  
Font: GAMBÚS, 2009: 255. 
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L’altar i l’ambó327, dels que també es compta amb una maqueta (fig. 60 — fig. 61) i que 

completen el mobiliari de la capella, van ser inclosos per Ruggeri pensant en la possible 

realització de celebracions dins l’espai eucarístic: 
«[...] Estas mismas normas litúrgicas regulan el lugar de las celebraciones. Dado que n esta capilla 

también se harán celebraciones, por eso hay que pensar en el altar, en el lugar de la proclamación de la 

palabra y en la sede del presidente. El proyecto ofrece una realización de los mismos en arte 

contemporáneo.»328  

                      
 

   

 

S’ha de tenir present que tots aquests elements 

havien de formar un conjunt dins la capella, 

que va ser representat per Ruggeri en un 

dibuix (fig. 62), tot i que presenta un baix grau 

de detall.  

 

Una vegada presentat el projecte s’ha de 

passar a explicar quines van ser les 

valoracions que aquest es va merèixer arrel de 

les consultes que es van fer des del Capítol 

catedral.  

 

                                                
327 Segons el GDLC un ambó pot ser definit com a: «Trona elevada que hi ha als extrems del 

presbiteri d'algunes esglésies». GRAN DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA. Ambó [en xarxa] 

<http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0007226> 
328 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàg. 259. 

Fig. 60. Maqueta de l’altar per a la capella 
del Santíssim.  

Font: GAMBÚS, 2009: 257. 

Fig. 61. Maqueta de l’ambó per 
a la capella del Santíssim.  
Font: GAMBÚS, 2009: 257. 

Fig. 62. Maqueta del projecte sencer per a 
la capella del Santíssim.  

Font: GAMBÚS, 2009: 255. 
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Els primers en manifestar el seu parer van ser els membres de la Comissió de Patrimoni 

Artístic de la Diòcesi de Mallorca, que es van reunir el 28 de març de 1989. Aquests no 

van ni acceptar ni rebutjar el projecte, doncs no estaven convençuts de la ubicació del 

projecte a la capella de Sant Pere i tampoc veien clar el disseny del tabernacle329:  
«[...] 1. Se reconoce la calidad del proyecto en sí y del trabajo del autor, aunque se tienen serias 

reservas en cuanto a su ubicación en la catedral. 

2. En consecuencia el altar, ventanales y ambón nos parecen aceptables; en cambio se desearía un 

estudio para una alternativa diferente para la pieza frontal de la capilla.»330 
 

A continuació s’ha de fer referència a la carta que va enviar el director general de 

Cultura del Govern Balear —aleshores Jaume Martorell i Cerdà— al bisbe de Mallorca 

dia 5 de maig de 1989. Aquest va ser l’únic que va acceptar sense cap tipus de reserva el 

projecte de Ruggeri331:  
«D’acord amb el que em demanau, em plau de comunicar-vos per escrit la meva opinió sobre el 

projecte de reforma de la Capella del Santíssim de la catedral, presentat pel P. Constantino Ruggeri. 

Em sembla de gran bellesa, en conjunt i en detall, i crec que és completament perfecte de l’espai i la 

construcció ja existents.»332 
 

En tercer lloc s’ha de parlar de l’informe desfavorable emès per l’arquitecte Gabriel 

Alomar i Esteve dia 1 de juny de 1989. Es tracta d’un document relativament llarg en 

què, a través d’una argumentació de caràcter historicoartística, litúrgica i patrimonial, 

rebutja el projecte de Ruggeri. Una de les raons de més pes en l’argumentari d’Alomar 

és la qualitat del retaule neoclàssic i la impossibilitat del seu trasllat333:  
«[...] El disseny del retaule —que no és pròpiament un «retaule»— de pur estil neoclàssic, segurament 

el millor neoclàssic que hi ha a cap altra església de Mallorca és molt simple [...]  

 

 

 

 

                                                
329 Ibídem, pàg. 253. 
330 La transcripció del document sencer es pot trobar a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino 

Ruggeri i […], pàgs. 261-262. 
331 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàg. 253. 
332 La carta completa es troba transcrita a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], 

pàg. 262. 
333 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàgs. 253-254. 
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Per tot lo que hem vingut manifestant, consideram que la destrucció d’aquesta obra d’art, deixant a 

part certs detalls, seria un atemptat cultural que el poble mallorquí, del qual és patrimoni, no podria 

menys que deplorar en el futur. I el seu trasllat a un altre lloc, degut a alguns dels seus materials 

(principalment les columnes), és irrealitzable tècnicament.»334 
 

Alguns dies més tard —el 4 de juny de 1989—, un segon especialista va expressar, a 

instàncies del Capítol, la seva opinió sobre el projecte de Ruggeri: el P. Gabriel 

Llompart. Tot i que discrepava en diversos punts, com en el disseny del tabernacle o del 

sagrari, Llompart es va mostrar en general a favor de la reforma en tant que suposava 

una restitució de la capella al gòtic primigeni335:  
«[...] En principi no veuria gens malament una renovació de la capella, donat que l’art del projecte és 

més veí al gòtic que l’actual, i així acostaria la vista general de la seu al seu disseny ideal.»336 
 

Finalment cal fer referència a l’escrit d’Antonio García-Ruiz Rosselló —signat el dia 31 

de juliol de 1989—, en què també es va mostrar favorable al projecte del pare 

Constantino. Encara que l’arquitecte va expressar les seves reserves en relació a 

determinats punts —com el tema dels vitralls—, igual que el P. Llompart la seva opinió 

era positiva en la mesura que permetia la recuperació de l’estat gòtic primitiu337: 
«[...] resulta peligrosa toda reforma que no vaya encaminada pura y llanamente a devolverle el 

primitivo estado y para ello son precisos buenos elementos conocedores del contenido histórco-

artístico, buenos artesanos, y que se sientan poco creadores, caso de serlo.»338   
 

 

 

 

 

 

                                                
334 L’informe complet es pot trobar a: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], 

pàgs. 262-265. 
335 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàg. 254. 
336 Per a consultar l’escrit sencer del P. Llompart, veure: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino 

Ruggeri i […], pàg. 265. 
337 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàgs. 254-255.  
338 En cas de voler llegir l’informe de forma íntegra, consultar: GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). 

«Constantino Ruggeri i […], pàgs. 265-267. 



Origen i transformació històrica de la capella del Santíssim a la Seu de Mallorca 

                                                                                                    Maria del Mar Escalas Martín 
99 

Amb aquest panorama, marcat per la discrepància d’opinions, i davant el risc que 

suposava intervenir en un lloc tan emblemàtic com és la Catedral de Mallorca, el 

Capítol va optar per la solució més pràctica: rebutjar l’execució del projecte de 

Constantino Ruggeri339. Ara bé, encara que la reforma no es fes aleshores: 
«[...] la llavor estava sembrada i encara que no fos Ruggeri l’encarregat de recollir-la, el dia 2 de 

febrer de l’any 2007 la nova capella del Santíssim reformada pel pintor mallorquí Miquel Barceló era 

beneïda pel bisbe de Mallorca Jesús Murgui, a qui en qualitat de president de la Fundació Art a la Seu 

s’havia adreçat el canonge Tous uns mesos abans, el 5 de novembre de 2006, per recordar-li que el 

pintor Miquel Barceló havia de tornar la maqueta de fusta de la capella que havia fet Ruggeri per al 

disseny del seu fallit projecte de la reforma de la capella del Santíssim.»340 
 

 

5.3. L’EMPREMTA DE MIQUEL BARCELÓ A LA SEU DE MALLORCA 
 

Un dels episodis més rellevants en el camp de la Història de l’Art i del patrimoni a 

nivell estatal —o fins i tot europeu— dins aquest segle XXI, és l’actuació de Miquel 

Barceló a la capella del Santíssim de la Catedral de Mallorca (fig. 63). 

 
 

 

 

                                                
339 El dia 2 de desembre de 1989 es van reunir, obtenint uns resultats ben clars en la votació: dos vots 

a favor, sis en contra i tres en blanc. GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàg. 256. 
340 GAMBÚS SAIZ, Mercè (2009). «Constantino Ruggeri i […], pàg. 257. 

Fig. 63. Vista general de la capella del Santíssim.  
Font: <http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Fitxer:Santissim1.jpg> 
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El procés artístic portat a terme per Barceló es va desenvolupar entre els anys 2001 i 

2006, tot i que la inauguració oficial no va tenir lloc fins al dia 2 de febrer de 2007. La 

intervenció va consistir en la realització d’un mur ceràmic policromat d’uns 300 m2 que 

cobreix pràcticament de forma íntegra les parets de la capella, al que li hem d’afegir la 

creació de cinc vitralls amb tonalitats de grisalla de 12 metres d’altura i una sèrie de 

peces de mobiliari. La iconografia que es recrea és la multiplicació dels pans i dels 

peixos i les noces de Canà, doncs aquesta capella es troba destinada a la reserva i 

adoració del Santíssim Sagrament341. 

 

 

5.3.1. Breu aproximació a la vida i obra de Miquel Barceló342 
 

Com s’ha fet amb Ruggeri, abans d’endinsar-se en la intervenció de Barceló cal fer 

cinc cèntims sobre la seva figura per tal de poder contextualitzar l’obra que va realitzar 

a la Catedral de Mallorca. Miquel Barceló i Artigues (fig. 64) va néixer a Felanitx el 8 

de gener de 1957, fill de Francisca Artigues, a partir de qui Miquel va mantenir els seus 

primers contactes amb l’art, 

doncs ella era una pintora 

vinculada al paisatgisme 

mallorquí343. Després de cursar 

el Batxillerat a Felanitx, va 

començar els seus estudis d’art a 

l’Escola d’Arts i Oficis de 

Palma, que va continuar a 

l’Escola de Belles Arts de Sant 

Jordi de Barcelona.  

 

                                                
341 GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de [...], pàg. 6. 
342 Per un recorregut més ampli en la trajectòria de Miquel Barceló es pot consultar, entre altres fonts, 

l’assaig de la nord-americana Dore Ashton: ASHTON, Dore (2008). Miquel Barceló. Al bell mig del camí 

de la nostra vida. Barcelona: Galàxia Gutenberg. 
343 GALERÍA SOLEDAD LORENZO. Artistas. Miquel Barceló. CV.  

<http://www.soledadlorenzo.com/artistas_entrada/barcelo/cv.pdf> 

Fig. 64. Miquel Barceló a la capella del Santíssim.  
Font: 

<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=
Fitxer:Miquel_Barcelo.jpg> 
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El 1974 va realitzar un viatge d’estudis a París, on va quedar meravellat davant les 

obres de Paul Klee, Jean Fautrier, Jean Dubuffet 344  i altres artistes vinculats al 

denominat Art brut345. Durant l’any 1976 va participar en els happenings i accions 

desenvolupades pel grup Taller Llunàtic, i igualment va realitzar el número 6 del fullet 

Neon de Suro, titulat Jeroglífics muts346. A principis dels anys vuitanta va encetar una 

època pictòrica vinculada amb els models dels nous expressionistes alemanys o de la 

transavantguarda italiana347. Aquestes pintures el van donar a conèixer de forma 

internacional arrel de la seva participació a la Documenta 7 de Kassel l’any 1982348, on 

va conèixer a artistes tan importants com Joseph Beuys, Keith Haring o Jean-Michel 

Basquiat349.  

Entre les principals exposicions individuals d’aquests anys s’han de destacar la que 

realitzà l’any 1983 a la galeria de Lucio Amelio, i la que va tenir lloc el 1986 a la 

galeria de Leo Castelli a la ciutat de Nova York350. Una fita molt destacada per a la seva 

obra és el primer viatge que va realitzar a l’Àfrica l’any 1988, doncs es va instal·lar a 

Mali durant més d’un any, realitzant obres sobre paper emprant pigments locals. A 

partir d’aquest moment va repartir la seva vida entre París, Mali i Mallorca. L’any 1992 

el seu marxant, Bruno Bischofberger, va presentar a ARCO les primeres escultures en 

bronze de Miquel Barceló.  

                                                
344 En relació amb aquest artista i la influència en Barceló és interessant reproduir les paraules de 

Catalina Cantarellas: «Devora els mestres del passat relativament llunyans, això és, llunyans en el temps, 

el record dels més immediats que a primera hora el varen impactar: Pollock i altres voltes Dubuffet, 

senyals que no oblida per anys que transcorrin». CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2003). L’univers 

artístic [...], pàg. 24.  
345 MALLORCA WEB. Miquel Barceló <http://www.mallorcaweb.com/barcelo/> 
346 GALERÍA SOLEDAD LORENZO. Artistas. Miquel Barceló. CV.  

<http://www.soledadlorenzo.com/artistas_entrada/barcelo/cv.pdf> 
347 GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Miquel Barceló i Artigues [en xarxa] 

<http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0007587.xml> 
348 Pocs anys després, el 1985, el mateix Miquel Barceló va dir el següent en relació a aquest certamen 

d’art contemporani: «Fou després de la meva participació a la Documenta de Kassel quan, arran de la 

confrontació dels meus quadres amb els dels pintors de l’exposició, se’m va activar el desig d’acostar-me 

als llocs històrics de l’art». CANTARELLAS CAMPS, Catalina (2003). L’univers artístic [...], pàg. 19.  
349 GALERÍA SOLEDAD LORENZO. Artistas. Miquel Barceló. CV.  

<http://www.soledadlorenzo.com/artistas_entrada/barcelo/cv.pdf> 
350 MALLORCA WEB. Miquel Barceló <http://www.mallorcaweb.com/barcelo/> 
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El 1994 la Whitechapel Art Gallery de Londres va organitzar una important 

retrospectiva de Miquel Barceló, i a l’any següent va participar a la Biennal de 

Venècia351. El 1996 la seva projecció internacional ja era considerable, doncs en aquest 

any van tenir lloc dues exposicions simultànies a la ciutat de París, una a la galeria Jeu 

de Paume i una altra al Centre Pompidou352.  

L’any 1999 el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de Madrid li va dedicar una 

mostra titulada Miquel Barceló. Obra sobre papel 1979-1999, que va ser comissariada 

per Enrique Juncosa353. Dins el 2001 Barceló es va instal·lar a Vietri (Itàlia) per iniciar 

algunes proves relatives al projecte de la Catedral, feina que va continuar dins els dos 

anys següents, temps en què també va presentar una sèrie d’il·lustracions per a la Divina 

Comèdia de Dante. El 2007 es va inaugurar la Capella del Santíssim de la Seu —tema 

que abordarem a continuació— i també va ser investit Doctor Honoris Causa per la 

Universitat de les Illes Balears. A més, durant aquest any i el següent es va dedicar a 

treballar en l’obra de la cúpula del Palau de les Nacions Unides de Ginebra354. El mes 

de juny del 2010 es va inaugurar a Avinyó l’exposició Terra-Mare. Mallorca, el regne 

al mig del mar, en la que es combinaven peces del gòtic mallorquí amb pintures i 

escultures pròpies. Al juliol del mateix 2010 el Centre d’Arts Santa Mònica i el 

Caixafòrum, ambdós a Barcelona, presentaren una àmplia retrospectiva del pintor 

titulada Tot Barceló. 1973-2009.  

L’any 2011 es va estrenar el documental355 titulat El quadern de fang, dirigit per 

Isaki Lacuesta, en què representa la seva performance Paso Doble amb el coreògraf 

Josef Nadj356.  

                                                
351 GALERÍA SOLEDAD LORENZO. Artistas. Miquel Barceló. CV.  

<http://www.soledadlorenzo.com/artistas_entrada/barcelo/cv.pdf> 
352 GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Miquel Barceló i Artigues [en xarxa] 

<http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0007587.xml> 
353 JUNCOSA, Enrique (1999). Miquel Barceló. Obra sobre papel 1979-1999 [catàleg exposició]. 

Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
354 GALERÍA SOLEDAD LORENZO. Artistas. Miquel Barceló. CV.  

<http://www.soledadlorenzo.com/artistas_entrada/barcelo/cv.pdf> 
355 L’altre documental de gran impacte de Miquel Barceló va ser Mar de fang, dirigit per Luis Ortas. 

Ara bé, com que s’hi explica el procés creatiu de l’obra de la Seu, serà tractat més endavant.  
356 LACUESTA, Isaki (2011). El quadern de fang. 60 min. [Vídeo]. Accessible a: TV3. A la carta. Sala 

33. El quadern de fang <http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sala-33/el-quadern-de-fang/video/4123430/> 
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Entre els guardons més recents s’ha de destacar el Premi Nacional d’Art gràfic, que li 

va ser atorgat l’any 2014357. La notícia més actual fins ara és la doble exposició que va 

inaugurar el 21 de març del 2016 a París, titulada Sol y sombra. Per un costat, la mostra 

es desenvolupa al Museu Picasso, que acull unes setanta pintures, dibuixos en paper, 

ceràmiques i escultures de Barceló. Per altre costat, a la Biblioteca Nacional de França 

Barceló va crear un enorme mural de fang i vidre —Le Grand Verre de terre o Vidre de 

meravelles—, que és un homenatge a Ramon Llull358.  

 

 

5.3.2. La intervenció de Barceló a la capella del Santíssim 
 

5.3.2.1. La formació del projecte 

L’actuació de l’artista felanitxer dins la Seu va durar —des que es va gestar fins a la 

inauguració— un total de set anys, des del 2000 al 2007. Es pot dir que la història de la 

intervenció arranca el mes de gener de l’any 2000 arrel de la iniciativa del rector de la 

Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, de nomenar a Miquel Barceló Doctor 

Honoris Causa. En aquest procés de reconeixement al pintor mallorquí hi van intervenir, 

a més d’Huguet, Mercè Gambús, Catalina Cantarellas i Biel Mesquida, íntim amic de 

Barceló. En el mes de febrer l’artista va acceptar la investidura, tot i que amb la 

condició de poder realitzar una obra important a Mallorca. Inicialment es va llançar la 

proposta d’una exposició dins la Catedral; malgrat això, a l’estiu del 2000 es va 

començar a parlar d’una intervenció permanent dins una capella, concretament a la 

capella de Sant Pere. Els arguments a favor d’aquesta opció van ser bàsicament tres: la 

manca de qualitat artística en relació a la resta de l’absis, la foscor que afectava la 

capella, i l’oportunitat d’introduir —com va fer Antoni Gaudí— l’art més actual dins la 

Seu.  

 
                                                

357 GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Miquel Barceló i Artigues [en xarxa] 

<http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0007587.xml> 
358 Per a més informació sobre aquesta exposició, es poden consultar, entre altres, les següents 

notícies: HERMOSO, Borja (2016, 27 de febrer). «Miquel Barceló regresa a la tierra». El País. 

<http://cultura.elpais.com/cultura/2016/02/27/actualidad/1456594599_659957.html>; o PONS, Pere 

Antoni (2016, 22 de març). «Barceló a París: pintant entre la llum i la fosca». Diari Ara. 

<http://www.ara.cat/cultura/Barcelo-paris-Pintant-llum-fosca_0_1544845544.html> 



Origen i transformació històrica de la capella del Santíssim a la Seu de Mallorca 

                                                                                                    Maria del Mar Escalas Martín 
 

104 

En el mes de setembre del mateix any van tenir lloc les primeres reunions per arribar 

a un acord en les qüestions econòmiques del projecte. Ja a finals del 2000 el Capítol 

Catedral va donar el vistiplau a la intervenció de Miquel Barceló i va autoritzar la 

retirada del retaule decimonònic. Llavors, a partir del mes de gener del 2001, es va anar 

especificant la proposta, per un costat, pel que fa als elements de què havia de constar: 

una paret ceràmica, cinc vitralls i diversos elements de mobiliari —altar, canelobre de 

set braços, sagrari, ambó, cadira presidencial i cadires o bancs pels canonges. Per altre 

costat també es va concretar la iconografia del projecte359: es representaria el sisè 

capítol de l’Evangeli de Sant Joan360, que fa referència a la multiplicació dels pans i dels 

peixos361. 

 

5.3.2.2. El model per a la capella 

En el mes de març del 2001 la Universitat va demanar a Miquel Barceló que elaborés 

una maqueta del projecte per poder començar a buscar finançament. A mitjans d’any es 

va començar a parlar de les possibles problemàtiques derivades de la proposta: l’entrada 

de llum excessiva a través dels vitralls, així com la retirada obligatòria dels sepulcres de 

Bernat Cotoner i Miquel Salvà, i de la reixa. A l’estiu del mateix 2001 el felanitxer es 

va traslladar a la localitat de Vietri sul Mare —a Nàpols—, al taller del ceramista 

Vicenzo Santoriello, per realitzar la maqueta que li havien demanat (fig. 65). Aquesta va 

arribar a Mallorca en el mes d’octubre, dipositant-se en un principi al monestir de Santa 

Clara i posteriorment al Palau Episcopal. Finalment, cap al mes de desembre del 2001 

es va emprendre el procés d’aprovació del projecte en el si de les diferents institucions 

implicades, tant eclesiàstiques com civils362.  

                                                
359 En relació a la iconografia de la capella es poden consultar, entre altres: RIBAS GARRIGA, Rosa 

(2011). La Bíblia en [...].; o bé: GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de 

[...], pàgs. 32-40.  
360 Per llegir el capítol d’aquest evangeli es pot consultar: BCI. La Bíblia Catalana. Evangeli segons 

Sant Joan, 6. <http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1186&select=6> 
361 Pel que fa a la gestació del projecte, mirar: GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor 

(2007). Catedral de [...], pàgs. 8-10.  
362 GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de [...], pàgs. 12-16. 
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5.3.2.3. La Fundació Art a la Seu 

Degut a una sèrie de circumstàncies que van convergir en aquest projecte —com el 

fet de tractar-se d’una intervenció contemporània dins un edifici històric o el renom 

internacional de l’artista—, es va considerar necessària la creació d’un organisme que 

fos capaç de gestionar tècnicament i econòmicament el desenvolupament de la proposta. 

Després de superar diverses dificultats, derivades bàsicament de problemes econòmics i 

decisions institucionals, el dia 1 de juliol de l’any 2002 es va constituir de forma oficial 

la fundació cultural privada Art a la Seu de Mallorca. Els membres fundadors van ser 

els següents: la Diòcesi de Mallorca, la Fundació Balears 21 en representació del 

Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Turística i 

Cultural de les Illes Balears. Per la seva banda, el patronat de la fundació es trobava 

integrat per: Monsenyor Teodor Úbeda —Bisbe de Mallorca—; Senyor Celestí Alomar 

—Conseller de Turisme i president de la Fundació Balears 21—; Senyor Llorenç 

Huguet —Rector de la UIB—; Senyor Gabriel Barceló —Representant de la Fundació 

Turística i Cultural de les Illes Balears—; Senyor Damià Pons —Conseller d’Educació i 

Cultura del Govern de les Illes Balears—; Senyor Josep F. Conrado de Villalonga —

Representant de la Fundació Turística i Cultural de les Illes Balears—; Senyora Mercè 

Gambús —Vicerectora d’Extensió Universitària i Activitats Culturals de la UIB—; i 

Mn. Pere-Joan Llabrés —Delegat diocesà del Patrimoni Cultural, en representació del 

Bisbat de Mallorca.  

Fig. 65. Maqueta del projecte per a la capella del Santíssim, realitzada l’any 2001.  
Font:<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?title=Fitxer:Maqueta_Barcelo1.jpg> 
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Una de les fites importants en el desenvolupament del projecte va tenir lloc en el 2002, 

concretament el 29 d’agost363. Es tracta de l’acte oficial de presentació del projecte i de 

la maqueta, en què es va signar el contracte entre el bisbe de Mallorca i Miquel 

Barceló364.  

 

5.3.2.4. La preparació de la capella 

Un altre dels esdeveniments importants que van tenir lloc dins el 2002 és l’inici de 

les obres a la capella de Sant Pere, fet que es va produir de forma oficial el dia 24 de 

setembre. Es tracta del moment en què els picapedrers van començar a desmuntar els 

elements de la capella per tal de deixar-la completament buida i que pogués albergar el 

projecte de Barceló. En aquells moments ja es tenia bastant clar quina seria la 

reubicació de cada una de les peces, tot i que no totes van acabar on inicialment es 

pensava.   

En primer lloc es va procedir al desmuntatge del 

retaule neoclàssic, tot i que no va ser possible degut 

al material de construcció amb què estava fet. Per 

aquesta raó es va haver de trossejar el retaule —

perdent l’estructura— i només va poder conservar 

el llenç central de Salvador Torres. Encara que en 

un principi es pretenia traslladar tot el moble a 

l’Església de Sant Magí, degut a aquestes dificultats 

finalment es va optar per portar-lo a la capella del 

Sant Crist de les Ànimes, als peus de la Catedral. 

També es van haver de moure les escultures de Sant 

Joan Baptista i Sant Bru que havien estat realitzades 

per Adrià Ferran; van ser traslladades igualment a la 

capella del Sant Crist de les Ànimes, una a cada 

costat de la tela del retaule de Sant Pere (fig. 66).  

 

                                                
363 Ibídem, pàgs. 17-19.  
364 Per seguir els diferents esdeveniments que van marcar l’avenir de la Fundació Art a la Seu des del 

2003 fins al 2007, es pot consultar: GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). 

Catedral de [...], pàgs. 19-20. 

Fig. 66. Fotografia actual en què es 
pot veure la nova ubicació del llenç 
del retaule de Sant Pere i de les dues 

escultures d’Adrià Ferran, a la capella 
del Sant Crist de les Ànimes.  

Font: elaboració pròpia 
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Els dos grans mausoleus funeraris que contenia l’absis també van haver de ser portats a 

un altre lloc. Per una banda, el sepulcre del bisbe Miquel Salvà es va traslladar al costat 

dret de la capella del Davallament, la segona de la nau de l’Evangeli (fig. 67). Per altra 

banda, el monument del bisbe Bernat Cotoner, després de ser restaurat, va ser mogut a 

la capella del Cor de Jesús (fig. 68). 

        
 

 

 

 

 

A més, s’ha d’afegir que tant les parts deteriorades de la capella com els finestrals 

van ser restaurats abans de portar a terme la intervenció. Igualment, per tal de 

descarregar la part inferior dels dos finestrals laterals es va decidir enderrocar la part 

alta de la sagristia de Sant Pere365.  

 

 

 

                                                
365 GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de [...], pàg. 21.  

Fig. 67. Imatge actual del sepulcre del 
bisbe Salvà, a la capella del Davallament.  

Font: elaboració pròpia 

Fig. 68. Imatge del sepulcre del bisbe Cotoner, a la 
capella del Sagrat Cor, actualment en restauració.  

Font: 
<http://catedraldemallorca.org/mediawiki/index.php?titl

e=Fitxer:Bernat_Cotoner.jpg> 
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5.3.2.5. La creació de l’obra 

Una vegada signat el contracte entre l’artista i el bisbe Teodor Úbeda, en el mes de 

febrer de 2003 Miquel Barceló es va traslladar definitivament a Vietri sul Mare i va 

iniciar la realització del gran mural ceràmic al taller de Vincenzo Santoriello (fig. 69)366. 

En un principi van portar a terme un gran nombre de proves (fig. 70), procés que és 

descrit pel mateix Santoriello de la següent forma:  
«Miquel Barceló es un volcán. Quizá la cerámica parece no encajar con su carácter impetuoso, porque 

a veces requiere tiempos largos. Ha de secarse, tiene que cocerse, luego hay que pintarla de nuevo y 

volver a meterla en el horno. Es un proceso lento, pero Miquel Barceló tiene una gran capacidad de 

trabajo, así que en veinte días hicimos más de cien piezas. Pequeñas, medianas y grandes. Al final las 

pruebas fueron más de doscientas.»367 

 

     
 

 

 

 

 

 
                                                

366 S’ha d’afegir que aquest taller aprofita un convent carmelita del segle XVIII, que després es va 

convertir en fàbrica de vidre i ja posteriorment en taller de ceràmica. BARCELÓ, Miquel (2005). La 

catedral bajo […], pàg. 19.    
367 BARCELÓ, Miquel (2005). La catedral bajo […], pàg. 14. 

Fig. 69. Fotografia de Vicenzo Santoriello 
treballant amb el fang.  

Font: BARCELÓ, 2005: 14. 

Fig. 70. Algunes proves per a la 
capella, al taller de Nàpols.  
Font: BARCELÓ, 2005: 35. 
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Degut a les grans dimensions que havia de tenir la pell ceràmica, Santoriello i Barceló 

van haver de pensar en diversos enginys per treballar el fang. Mercè Gambús ho explica:  
«S’hi instal·laren dues grans estructures inclinades de tubs metàl·lics a manera de bastides que 

suportaren el pes de l’argila, alhora que permetien el treball en pendent i per totes dues cares (fig. 71). 

Per damunt de la superfície exterior es va disposar una mena de pont d’estructura metàl·lica 

motoritzada que facilitava al pintor el desplaçament a través de dos carrils per tal que pogués abastar 

tota la cara externa del mural . Una càmera de vídeo a la part posterior i un monitor sota la superfície 

d’argila li permetien observar l’efecte de la manipulació gestual (fig. 72).»368 

 

   
 

 

 

 

 

El primer mural que van fer, durant la primavera del 2003, va ser aquell dedicat al 

miracle dels peixos (fig. 73), que Barceló va realitzar a partir de diferents tècniques de 

modelat, incisions i eines insòlites, com la pedra volcànica. Ja dins el mes de maig de 

2003  l’artista va començar amb el panell dedicat als pans, que s’havia d’ubicar a la part 

dreta de la capella (fig. 74)369.  

 

 

 

 

                                                
368 GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de [...], pàgs. 21-24. 
369 BARCELÓ, Miquel (2005). La catedral bajo […], pàg. 20. 

Fig. 71. Fotografia en què es pot veure a 
Miquel Barceló treballant el fang sobre 

l’estructura metàl·lica.  
Font: BARCELÓ, 2005: 43. 

Fig. 72. Moment en què l’artista, emprant el 
monitor, està creant els pans.  

Font: BARCELÓ, 2005: 52. 
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Precisament el 18 de 

maig de 2003 va morir 

el bisbe Teodor Úbeda, 

que era el president de 

la Fundació Art a la Seu 

i el gran promotor de 

l’obra de Barceló. Va 

ser enterrat, com ell 

desitjava, al fons de la 

capella del Santíssim, el dia 21 de maig, tal i com recorda una làpida ubicada en el lloc 

de la sepultura (g) (fig. 75)370. Al juny de 2003 l’artista felanitxer modela el Crist que 

ocuparà el centre de l’obra i també comencen a coure les peces que ja tenien acabades371.  

 
                                                

370 GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de [...], pàg. 19. 
371 BARCELÓ, Miquel (2005). La catedral bajo […], pàg. 20. 

Fig. 75. Detall de la làpida del bisbe Teodor Úbeda darrere l’altar de la 
capella de Sant Pere.  

Font: elaboració pròpia 

Fig. 73. Mural dels peixos, col·locat ja a 
l’interior de la capella.  
Font: elaboració pròpia 

Fig. 74. Mural dels pans, situat al costat dret 
de la capella.  

Font: elaboració pròpia 
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Degut a la impossibilitat de coure els murals de grans dimensions en un forn 

convencional, el ceramista italià va idear un forn modular de formes trapezoïdals que 

cobria les peces i aconseguia els mateixos resultats que una peça enfornada372. No s’ha 

d’oblidar que és en aquest procés de cocció quan el fang adquireix la seva forma 

definitiva, fet que és especialment important en relació als cruis de les peces, tret molt 

característic d’aquesta obra de Miquel Barceló. Ell mateix ho explica, relacionant els 

cruis amb la petjada deixada per Gaudí i Jujol a la Seu: 
«Els cruis són una gran xarxa, són com els tèrmits d’Àfrica, donen un sentit involuntari a tot, donen 

un lligam, una idea del temps. Els cruis fan lligar perfectament aquesta pell d’argila amb Gaudí i Jujol, 

els cruis fan que l’obra prengui el seu lloc allà endins gràcies a la seva organicitat. El dibuix que fan 

els cruis, segur que Gaudí i Jujol els haurien signat de cop. Segur. M’agrada l’escriptura de Jujol en 

forma de garroves, crec que hi ha una mena de comunió, de diàleg de la meva obra i les seves. Era 

molt conscient que el retaule havia de coexistir amb l’obra de Gaudí i Jujol. Els cruis crec que han 

estat un encert, i no ho havia fet mai.»373   

 

El dia 7 de juliol de 2003 l’artista dóna per acabat el mural ceràmic, tot i que les 

primeres peces no van arribar a Palma fins el 4 de desembre de 2003. Llavors, entre el 

12 de gener i el 2 d’agost del 2004 es van anar desenvolupant les tasques d’instal·lació 

dels panells ceràmics sobre els murs de la capella (fig. 76 — fig. 77)374. Aquest procés 

també és descrit per Vicenzo Santoriello:  
«Acudimos a empresas especializadas pero ninguna aceptó, pues al tratarse de un trabajo delicado no 

querían asumir la responsabilidad. Parecía impensable poder transportar losas de seis o siete quintales, 

así que tuvimos que inventar un nuevo sistema parecido a un airbag, como el de las naves que 

aterrizan en Marte. Es un material de embalaje muy resistente pero que tiene la capacidad elástica de 

soportar mucho peso. Hicieron falta seis camiones para transportar todas las piezas a Palma, junto con 

todo el equipo necesario para montar la obra. En la catedral instalamos una estructura metálica, con un 

cabrestante que pudiera levantar las piezas y también el puente móvil, el mismo que Miquel Barceló 

utilizó para pintar, y un sistema de tirantes de acero.»375 
 

                                                
372 GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de [...], pàg. 26. 
373 L’original és en castellà, aparegut a: MESQUIDA AMENGUAL, Biel (2007). «Barceló por los […], 

pàg. 52. Ha estat transcrit en català a: GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). 

Catedral de [...], pàg. 26. 
374 GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de [...], pàg. 26. 
375 BARCELÓ, Miquel (2005). La catedral bajo […], pàg. 17. 
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El mobiliari, que va ser dissenyat i donat pel mateix Miquel Barceló, es va realitzar en 

pedra de Binissalem a partir d’un esquema de línies rectes i sense gens de decoració. El 

projecte per a portar-lo endavant va ser aprovat pel Capítol Catedral el 6 de novembre 

de 2004, encara que la seva instal·lació no es va produir fins al mes de maig de 2005.  

Pel que fa a la segona fase de la intervenció, els cartons pels vitralls van ser aprovats 

pel Capítol el 9 d’abril de 2005 i van ser instal·lats en el mes de desembre del 2006. A 

diferència de la ceràmica, aquests vitralls es van fabricar al taller de Jean-Dominique 

Fleury, situat a Tolosa. En aquests vitralls, realitzats amb vidres superposats, s’hi 

representen elements com ones i algues a partir de la tècnica de l’esgrafiat, reproduint la 

llum de davall la mar (fig. 78)376. Miquel Barceló ho descriu:  
«Al principi vaig fer uns cartons dels vitralls amb colors terciaris com els colors de les fruites quan no 

són madures, caquis, blavencs, lilosos. Vaig adonar-me quan provàrem d’obrir un forat i treballar amb 

tons verdosos i blavencs, que la llum era encegadora i s’ho menjava tot. Vaig realitzar proves amb una 

tècnica de vidre denominada “grisaille” que va fer servir-se en el segle XIX. [...]  

 

                                                
376 GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). Catedral de [...], pàgs. 26-27. 

Fig. 76. Vista general del procés de muntatge 
de les plaques ceràmiques a la capella.  

Font: BARCELÓ, 2005: 87. 

Fig. 77. Els operaris munten les 
plaques ceràmiques a la capella.  

Font: BARCELÓ, 2005: 84. 
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A més em permetia treballar directament sobre el vidre com una unitat, no a trossos com en un collage. 

Era com una pintura, com una aiguatinta, com una aiguada, com una tinta xinesa. Després, amb el dit, 

vaig fer els esgrafiats. [...] A més, no volia afegir iconografia als vitralls i per això hi he fet algues, 

arrels, palmes, ones, cruis, brots d’argila que pugen cap amunt, cruis blancs, cruis de llum.»377 

 
 

 

 

 

Finalment, l’obra es va 

inaugurar el dia 2 de febrer 

del 2007, acte al que van 

assistir els reis, tal i com es 

pot llegir a una làpida 

commemorativa situada 

vora la capella, en un dels 

suports de les tribunes 

corals (fig. 79). 

 

                                                
377 L’original és en castellà, aparegut a: MESQUIDA AMENGUAL, Biel (2007). «Barceló por los […], 

pàg. 54. Ha estat transcrit en català a: GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOUS, Llorenç; SUAU, Teodor (2007). 

Catedral de [...], pàg. 26. 

Fig. 78. Detall dels vitralls de la capella.  
Font: elaboració pròpia 

Fig. 79. Làpida commemorativa de la inauguració. Font: 
elaboració pròpia 
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6. CONCLUSIONS 
 

Després d’haver realitzat aquest recorregut cronològic a través dels diferents 

períodes històrics pels que ha passat la capella del Santíssim, es pot procedir a 

l’extracció de les principals conclusions, que s’ha de deixar clar que constitueixen els 

resultats científics derivats del present treball. Aquestes conclusions vénen a 

confirmar, desmentir, revisar o ampliar les hipòtesis plantejades a l’inici d’aquest 

estudi, que a la vegada han marcat els diferents objectius.  

1 — Pel que fa a l’Edat mitjana, s’han pogut anar rastrejant els diferents 

elements que es troben en l’origen de la capella: la fàbrica, les pintures murals, el 

retaule i les sepultures. Amb certes limitacions s’han pogut anar explicant i 

descrivint aquests elements d’època medieval, encara que s’ha d’acabar per 

determinar que realment avui en dia no hi podem veure res de la citada època. Per tal 

que quedi més clar es pot fer un breu repàs dels fets: la fàbrica originària va quedar 

molt malmesa a causa de l’incendi, fet que va obligar a la seva reconstrucció; les 

pintures murals es troben sota els panells ceràmics de Miquel Barceló; el retaule, del 

que no en tenim constància documental, se suposa que va ser retirat durant l’Edat 

moderna; i les sepultures originals han anat desapareixent amb el pas del temps. Per 

tant queda ben patent que, en relació a la capella de Sant Pere, l’Edat mitjana és un 

dels períodes més afectats pel que fa a la quantitat de patrimoni perdut.    

2 — En relació a l’Edat moderna, es partia de la intenció de reunir les diferents 

dades disperses sobre la capella del Sant Pere per tal de descobrir les raons per les 

quals es comptava amb una informació tan escassa. Ara bé, finalment no s’han trobat 

fonaments que permetin desvelar perquè es produeix aquest fet. A més, pel que fa a 

la suposada relació entre els dos absis menors de la Catedral lligada amb el tema del 

retaule, no s’ha trobat cap indici a la bibliografia que pugui aclarir aquesta incògnita. 

Tot això porta a pensar que en un futur serà bàsica la consulta de documentació 

arxivística per poder clarificar aquestes qüestions.  

3 — Arrel de l’anàlisi de la part corresponent al segle XIX ha quedat força clar 

que el fortuït incendi del 1819 va suposar un canvi bastant important a l’espai 

interior de la capella. Va implicar la destrucció d’una bona part del patrimoni moble 

que es trobava a l’absis, raó per la qual s’hi van haver d’ubicar peces noves.  
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Algunes van ser realitzades de bell nou, com el retaule neoclassicista i el sepulcre del 

bisbe Miquel Salvà, però d’altres es va reaprofitar, com les escultures de Sant Bru i 

Sant Joan, provinents de la Cartoixa de Valldemossa. Ara bé, per damunt de tot cal 

destacar la importància que va suposar la incorporació del nou moble dels germans 

Torres, doncs constitueix una de les escasses mostres de l’art neoclàssic dins la 

Catedral —juntament amb la capella del Baptisteri.  

4 — Pel que es refereix a la intervenció de Miquel Barceló, ha quedat patent 

que la sedimentació històrica de la Catedral va tenir un pes bastant important a l’hora 

de desenvolupar la seva obra, sobretot en relació al període contemporani. Per un 

costat s’ha pogut llegir que l’artista felanitxer reconeixia la influència que li havia 

causat la reforma de Gaudí i Jujol en la creació del mural ceràmic. Per altre costat 

ens hem assabentat que almanco va existir una connexió entre Ruggeri i Barceló, 

doncs aquest últim va conèixer la maqueta arquitectònica que havia fet l’artista italià 

per al projecte d’intervenció. Ara bé, a través d’aquesta aproximació al tema també 

ha quedat palès que és necessari un major aprofundiment en diferents aspectes per 

poder fer evident la hipòtesi de la que partíem. A més s’ha d’afegir que, de forma 

totalment conscient i intencionada, el discurs s’ha centrat en fer una aproximació a 

quin va ser el procés de gestació i creació del projecte. Per tant, no s’han abordat les 

qüestions artístiques i interpretatives vinculades amb l’obra de Barceló, doncs 

aquests temes han de ser explicats des d’una perspectiva que, degut a les limitacions 

d’aquest treball, no s’ha pogut desenvolupar.   

 

Amb tot, s’ha intentat realitzar un acostament a la cronologia diacrònica de la 

capella de Sant Pere, encara que ha quedat patent que resta molta feina a fer, doncs 

s’han deixat múltiples fronts oberts. Per un costat s’ha de fer referència a la 

necessitat d’introduir-se als arxius per poder treure a la llum noves dades relatives a 

la capella de Sant Pere. Per altre costat també s’ha de destacar que caldrà realitzar 

una major aproximació en relació a la intervenció de Barceló, tant pel que fa a l’obra 

en si mateixa com pel que respecta al propi artista. En relació a aquest últim punt ha 

quedat clar que serà necessari un tractament monogràfic de molta més entitat, 

centrant-se en la figura de Barceló.  
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Per acabar s’ha de recordar que d’ençà de la intervenció a la capella del Santíssim, 

la Catedral pel seu costat ha estat escenari d’un important nombre d’episodis pel que 

fa a l’art i al patrimoni. Per la seva banda, Miquel Barceló ha continuat treballant en 

diversos projectes, l’últim dels quals es va inaugurar el mes de març passat. Amb 

aquest treball es pretén començar a tancar un procés que consisteix només en 

documentar la intervenció, per poder passar a un altre mètode de treball que impliqui 

la seva interpretació i recepció. Es sol dir que la lectura de les obres artístiques 

necessita d’un temps que permeti valorar quin ha estat el seu impacte en la societat i 

la cultura, i és que, com s’ha dit a l’inici del treball, ben aviat ja farà deu anys 

d’aquell 2 de febrer del 2007.  
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7. FONTS 
 

Aquest apartat dedicat a les fonts que s’han emprat pel desenvolupament del treball 

s’ha dividit en dos grans blocs, que s’han separat degut a les diferències que presenten 

en el seu suport. En el primer s’hi pot trobar la bibliografia consultada, que s’ha anat 

incorporant sense subapartats. Per tant, en aquest apartat s’hi podrà trobar tot tipus de 

bibliografia que afecta d’alguna forma a temàtiques de la Seu, ja sigui genèricament o 

monogràficament. En el segon bloc s’hi han reflectit tant les pàgines web com la 

documentació audiovisual que s’ha examinat per a la realització del treball. En aquest 

cas sí que s’ha dividit en dos subapartats pel fet de constituir tipus de fonts ben diferents.       
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