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1. Introducció 

1.1. Marc teòric i estat de la qüestió 
 

Des de la dècada del 1980 la musicologia ha explorat un camp que pretenia, des del seu 

principi,  relacionar la música amb el seu espai i situació originaris. Un conjunt d'obres a les 

que Tim Carter1 anomena  de  “La  música  a...”2 encetaren el que avui es coneix amb el nom de 

musicologia urbana. El més significatiu de tots aquests treballs de la dècada dels anys 80 fou 

l'estudi que Renihard Strohm realitzà de la música medieval a la ciutat belga de Bruixes on 

inclou un capítol introductori3 en el qual es posa, per primera vegada, l'atenció sobre les 

sonoritats extra-musicals, els sons marginals4 i els silencis que la ciutat produeix i els 

relaciona amb els diferents espais, temps i els ritmes propis de la vida urbana. Campanes, 

carillons, sonoritats dels mercats, del saig, dels ministrils, de les processons religioses, la 

música en els seus diferents espais religiosos, cortesans i domèstics... es veuen formant part 

d'una trunyella juntament amb el aspectes socials, polítics, religiosos i econòmics de la urbs. 

Aquest model d'anàlisi sonora que Strohm havia aplicat a Bruixes es veu ràpidament acceptat 

i assimilat per la comunitat acadèmica convertint-se en la clau de volta dels estudis de 

musicologia urbana. En els darrers vint anys han estat molts els treballs que partint del model 

d'Strohm han  realitzat una anàlisi sociològica de la música. Al llarg d'aquests anys, però, hi 

ha hagut tendències d'estudi diferents: 

                                                 
1  CARTER,  T.,  “El  Sonido  del  Silencio”  a  BOMBI, A., CARRERAS, J. J., i MARÍN, M. A.,  Música y cultura Urbana 
en la edad Moderna, València, Universitat de València, 2005 pp. 53 – 69. 
2 CARTER, T., Op. Cit. p.  54.  “Los  libros  de  Anthony  Newcomb  sobre  el  Madrigal  en  Ferrara  entre  1579  y  1597  
(1980), de Iain Fenlon sobre música y patronazgo en Mantua en el s. XVI (1982), de James Moore sobre la 
música en la basílica de San Marcos de Venecia (1981) de Lewis Lookwood sobre la música en Ferrara en el s. 
XV(1984) y de Allan Atlas sobre la música de la corte aragonesa de Nápoles (1985) son solamente los más 
obvios  de  una  larga  lista.” 
3  STROHM,  R.,  “Townscape  – Soundscape”  a    Music in Late Medieval Bruges, Oxford, Clarendon Press, 1985, p, 
1-9. 
4 MARTÍ,  J.,  “Músicas  rechazadas”  a  Más allá del arte. La música como generadora de realidades sociales, Sant 
Cugat   del  Vallés,  Deriva   Editorial   SL,   2000.  Martí   parla   en   el   capítol   “Músicas   rechazadas”   del   concepte   de  
música marginal. Cal dir que en el soundscape d'una ciutat hi ha sonoritats amb tal punt de marginalització que 
escapen als límits de la definició   de   “música  marginal”.  Aquestes   sonoritats   poden   ser   anomenades,   sota   una  
visió  purament  musical,  sonoritats  marginals.  Atès  que  a  l’època  a  que  ens  referim  en  aquest  estudi  la  sonoritat  
de les campanes era una sonoritat ben present que marcava gran   part   de   la   vida   ciutadana   l’anomenarem  
simplement sonoritat urbana. 
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- Cens de musics: Estudi del modus vivendi, formació, relacions professionals, usos dels 

repertoris, quan es realitzava l'acte musical?, on es realitzava?, com el duien a terme? 

Per  què?  … 

- Mapa d'espais musicals: Col·locació geogràfica dels diferents punts d'estudi (sobretot 

institucions) i observació de les seves interaccions. 

- Micro-història: Estudi d'esdeveniments locals i específics i observació de les seves 

ramificacions a més gran escala. 

La problemàtica d'aquests sistemes d'estudi és que no aconsegueixen evitar la dificultat 

d'incloure als seus estudis les sonoritats marginals que no quedaven reflectides als arxius5, 

com ara els sons dels mercats o de la pagesia. 

Per tal de no estendre'm gaire anomenaré només alguns dels estudis realitzats limitant-me als 

dedicats a les sonoritats de ciutats espanyoles. Cal citar: l'estudi que  J.J. Carreras ha realitzat 

sobre les músiques a les processons de les entrades reials en temps de Felip II6; la descripció 

que Tess Knighton i Carmen Morte fan de l'entrada de Ferràn el catòlic a Valladolid7; el 

treball de Maria Jose del Rio sobre els sons de la Madrid barroca8; els treballs de Juan Ruiz 

Jimenez a Granada i Sevilla9; els estudis de Greta Olson a València10; i els de Miguel Ángel 

Marín a Jaca11. 

                                                 
5 CARTER, T., Op. Cit. p.63. 
6 CARRERAS,   J.J.,   “El   parnaso   encantantado:   Las   representaciones   de   la  música   en   la   entrada   real   de  Ana   de  
Áustria   (Madrid,   1570)”   a:   CHECA, F., Felipe II. Un   monarca   y   su   época.   Exposición   “Un   principe   del  
renacimiento”.  Museo  del  prado  13/10/1998  – 10/01/1999, Madrid, Sociedad estatal para la conmemoración de 
los centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, pp. 252 – 267. 
7  KNIGHTON, T., i MORTE,  C.,  “Ferdinand of Aragon's entry into Valladolid in 1513: the triumph of a Christian 
King”  a:  Early Music History, vol. 18, 1999, pp. 119 – 163. 
8  DEL RIO,  M.  J.,  “Vecinos  y  cofrades.  Sonidos  particulares  del  Madrid  barroco”  a  BOMBI, A., CARRERAS, J. J., i 
MARÍN, M. A., Música y cultura Urbana en la edad Moderna, València, Universitat de València, 2005 pp. 255 –
278. 
9 RUIZ JIMENEZ, J.,   “Radiografía   socioprofesional   de   los   oficios   musicales   en   el   siglo   XVIII.   Granada   en   el  
catastro  de  Ensenada  (1752)”,  a:  BOMBI, A., CARRERAS, J. J., i MARÍN, M. A., Música y cultura Urbana en la 
edad Moderna, València, Universitat de València, 2005, pp. 145-156. i  RUIZ JIMENEZ, J., “‘Sounds  of  the  hollow  
mountain’:  musical   tradition   and   innovation   in   Seville  Cathedral   in   the   early  Renaissance”, , 29 (2010), 189-
23Early Music History.  
10 OLSON,  G.,  “Imagenes  sonoras  en  Valencia  al  final  del  renacimiento”  a:    BOMBI, A., CARRERAS, J. J., i 
MARÍN, M. A., Música y cultura Urbana en la edad Moderna, València, Universitat de València, 2005, pp. 279-
294. 
11 MARÍN,  M.  A.,  “El  sonido  de  una  ciudad  pequeña  en  tiempos  de  Felipe  V”  a  SERRANO, E., Felipe V y su 
tiempo. Congreso internacional, t. II, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (C.S.I.C), 2004, pp. 7-24. 

http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=7843613


 Anàlisi funcional de les campanes de la Seu de Mallorca a l'edat mitjana 

 

13 

 

 

En la introducció del seu article12,  Miguel  A.  Marín   es   planteja:   “[...]   cómo los habitantes 

percibían   estos   sonidos   y   que  mensajes   transmitían”. La resposta arriba de mans de Peter 

Burke13 a qui parafraseja quan diu: “El  objeto  debería  ser   la   interpretación  del  papel  que  el  

sonido desempeñaba en una sociedad determinada según normas y categorías de esa 

sociedad”.  Així  doncs,  sembla  ser  que  la  nova  tendència  musicològica  s'allunya  encara  més  de  

l'objecte musical en sí per atracar-se a les funcions socials, polítiques, econòmiques i 

religioses que aquest objecte desenvolupa i a les necessitats que creen aquestes funcions. 

Funcions que són immanents a tots els sons i que fins fa pocs anys no han estat analitzades en 

els estudis de musicologia urbana, i així i tot encara no es fa de manera sistemàtica. Posant 

per exemple l'excel·lent article de Maria Jose del Rio14 on descriu el context i el panorama 

sonor de les festes de barriada del Madrid barroc. Les fiestas particulares, com eren 

anomenades a l'època,  no tenien, com és de suposar, la diversitat de recursos que tenien les 

festes de caràcter reial. Eren festes més simples, de carrer, organitzades per les confraries i 

petites comunitats parroquials o conventuals, que tanmateix tenien una gran riquesa de 

sonoritats   concretes.   En   l'article   de   del   Rio   s'anomenen   “clarines   i   tambores, repiques de 

campana, castillos de fuegos, disparos y chirimías”. L'autora descriu el context que envolta a 

aquestes sonoritats així com les característiques dels documents que les descriuen, però no 

aconsegueix aprofundir en les causes d'aquelles produccions sonores concretes, i no unes 

altres, i les funcions socials que aquelles tenien. 

 

1.2.  La  funció  com  a  eix  analític  d’un  element  sonor 
 

Si hem de parlar de les funcions socials dels sons de la ciutat, cal fer una ullada enrere per 

tenir una millor percepció del que el concepte funció social significa. Ja Merriam, al seu 

tractat d'antropologia de la música de 196415, diu que tradicionalment s'ha efectuat una 

                                                 
12  MARÍN, M. A., Op. Cit. pp. 9. 
13 BURKE, P., The historical anthropology in early modern italy. Essay on perception and comunication, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1987, 9.3. 
14 DEL RIO, M. J., Op. Cit. 
15 MERRIAM, A.P., The anthropology of music,Evanston, Northwestern University Press, 1964 (citat a: Cruzes, 
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bibliografia musicològica des del punt de vista descriptiu i s'ha obviat l'anàlisi funcional i 

sociològica de la música. 

Merriam,   seguidament,   exposa   que   la   música   té   usos   i   té   funcions   i   diu   que   els   usos   “se 

refieren   a   las   situaciones   en   que   se   emplea   la   música”,   mentre   que   les   funcions   “hacen  

referencia  […]  a  los  propósitos  más  amplios  a  los  que  sirve”. Per explicar això Merriam posa 

un   exemple   molt   aclaridor:   “Si un amante usa una canción para cortejar a su amada, la 

función de esa música puede ser interpretada como la continuación y perpetuación de la 

especie”. 

Uns anys abans que Merriam, el músic i antropòleg Siegfried Frederick Nadel16 va fer una 

classificació dels possibles significats que la paraula funció podia tenir en l'àmbit de 

l'antropologia social.  

- Funció com  a  “tenir  una  funció”,  sinònim  de  “operar”,  “formar  part”,  o  “estar  actiu”. 

- Funció com   a   “no   aleatorietat”, és a dir: tots els fets socials tenen una funció que 

resulta conseqüència d'una necessitat social. 

- Funció tal i com s'usa en la terminologia de les ciències físiques. És a dir, denotant 

una interdependència d'elements complexes i recíproca, en contraposició a la 

dependència simple. 

- Funció que pot implicar la eficàcia específica de qualsevol element per la qual aquest 

respon als requisits de la situació, és a dir, respon a un propòsit objectivament definit. 

La idea inicial amb que vàrem iniciar aquest treball era poder trobar una justificació social per 

a cada una de les sonoritats analitzades. És a dir, esbrinar la necessitat social que cada 

sonoritat cobria mitjançant la seva funció. Partint d'aquesta pre-hipòtesi pensarem que la 

segona classificació que fa Nadel ens obria moltes portes cap a aquesta línia d'investigació ja 

que si qualsevol acte social, més concretament qualsevol sonoritat, té una funció que resulta 

conseqüència d'una necessitat social, tan sols ens calia cercar la necessitat social que inspirava 

aquesta funció. 

                                                                                                                                                         
F., Las culturas musicales . Lecturas de etnomusicologia, Madrid, Editorial Trotta, 2001, pp. 275-296). 
16  NADEL, S.F., The foundations of social anthropology, Glencoe, Free Press, 1951 (traducció de: TORNER F.M., 
Fundamentos de antropología social, México D.F., FCE, 1974). 
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Ben aviat, però, ens trobàrem amb un text que ens va fer dubtar de l'estabilitat d'aquesta 

segona classificació de Nadel i que per tant desmuntava la nostra primera hipòtesi. Es tracta 

d'un estudi d'un altre antropòleg  brítànic, Alfred R. Radcliffe-Brown17,  qui  diu:  “[La  funció]  

és la contribució que una activitat parcial fa a l'activitat total de la que forma part. La funció 

d'un determinat ús social és la contribució que realitza al total de la vida social, com a 

funcionament del conjunt del sistema social. Aquesta visió implica que un sistema social [...] 

té un cert tipus d'unitat, a la qual ens podem referir com a unitat funcional [...]. Aquesta 

hipòtesi no requereix la afirmació dogmàtica que tot a la vida d'una comunitat té una funció. 

Només requereix la creença que podria tenir-la”. 

En les paraules de Radcliffe-Brown es reconeix la llavor del que diria Merriam una dècada 

després. Però el més important d'aquest nou enfocament és que la afirmació que Nadel havia 

fet  per  la  qual  “tot  acte  social  té  una  funció”  queda  desmuntat  i  llavors  és  possible  trobar  una  

sonoritat sense una funció objectiva sempre que existeixi la creença que sí té tal funció. Estem 

entrant, per tant, en el territori de l'acte supersticiós. La superstició no cobreix una necessitat 

social real, per tant no té una funció objectiva a la societat però du implícita una forta creença 

de funcionalitat i per això es du a terme. Per altra banda Radcliffe-Brown també afirma que 

un mateix ús social té diferents funcions en àmbits geogràfics o temporals diferents. 

 

1.3.  Hipòtesi  de  treball  i  proposta  d’estudi 
 

Així doncs, iniciarem aquesta investigació partint de la hipòtesi que totes les sonoritats tenen 

una funció social objectiva, conseqüència d'una necessitat prèvia, o bé duen implícita una 

forta creença, supersticiosa, per la qual aquesta funció és acceptada per la totalitat de la 

comunitat. 

Per tal d'investigar arran d'aquesta hipòtesi de treball, proposam l'estudi en profunditat d'una 

d'aquestes sonoritats urbanes, els sons de les campanes de la Seu de Mallorca en el sí del 

paisatge sonor de la Palma medieval, i establir una praxis metodològica per la qual cada una 

de  les  sonoritats  analitzades  sigui  valorada  des  d’un  punt  de  vista  social   i   funcional.  Cal  dir  

                                                 
17 RADCLIFFE-BROWN, A.R., Structure and function in primitive society, Glencoe, Free Press, 1952. 
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que l'entramat sonor de tota una ciutat com ara Palma no pot ser analitzat en un sol estudi de 

les característiques i l'abast del present treball i que per això hem seleccionat un dels focus 

sonors més importants de la Palma medieval, com és el campanar de la Catedral. Aquest 

estudi vol servir d'exemple metodològic per a futures investigacions en l'àmbit de la 

musicologia urbana i per tal d'això no creiem necessari realitzar l'estudi de totes les fonts 

sonores, sinó que, una  vegada  realitzat  l'anàlisi  d’una de les fonts caldria valorar cada una de 

les sonoritats restants amb els mateixos criteris. 

 

1.4. Metodologia i estructura del treball 
 

El present treball s'estructura en dos grans blocs. En el primer, intentam establir una 

contextualització històrica i social que, encara que a groso modo, ens permeti situar-nos per a 

realitzar l'estudi de les sonoritats amb garanties. En el segon bloc, hi trobarem l'estudi realitzat 

partint del buidatge de les fonts que ens han de permetre contestar a quatre preguntes referents 

a: la font de producció sonora, tipus de so produït, agent productor (qui emet el so) i moment 

del dia en que s'emet el so.  

A aquest nivell esperam poder relacionar, els diferents instruments, amb els diferents 

moments del dia per poder determinar usos concrets. A aquest nivell també  durem a terme 

una anàlisi creuada de dades de cada sonoritat amb les solemnitats festives que ens permetin 

determinar si una sonoritat era usada sempre amb un únic significat o si, per altra banda, 

aquesta semàntica de sons es podia veure alterada depenent del grau de la festivitat.  

La font principal per a aquest treball serà la Consueta de sagristia de 151118 i serà completat 

amb fonts secundaries de tipus literari o iconogràfic. Pel que fa a la temporalització, la 

Consueta de 1511 és un document eminentment descriptiu i això fa que ens trobem davant un 

text que explica el funcionament de la sagristia des d'un punt de vista tradicional. Per altra 

banda, el fet que aquest text quedàs escrit en forma de consueta ens indica que passa a ser un 

text prescriptiu i normatiu. Per tant, les instruccions pels escolans  que es troben a la Consueta 

                                                 
18 SEGUÍ I TROBAT, G., Consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca (Palma, ACM, Ms. 3400) Estudi de 
les fonts literàries i edició del text, Palma, tesi doctoral llegida a la UIB (en premsa), 2011. 
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haurien estat vigents entre el s. XIV i XVII19. 

 

1.5. Objectius 
 

Amb aquest treball pretenem, en primer lloc, proposar un mètode de treball per a la 

investigació de qualsevol sonoritat urbana. Això vol dir, realitzar una anàlisi de sonoritats 

lligades a les seves funcions que permeti determinar el grau d'interacció entre aquestes 

sonoritats urbanes i la societat que les envoltava. I en segon lloc, realitzar una descripció 

precisa i sistemàtica dels diferents tocs de campanes per tal de donar a conèixer el patrimoni 

històric que suposa el conjunt de campanes medievals de la Seu de Mallorca així com les 

tècniques i els tocs del s. XVI.  

                                                 
19 El conjunt de campanes al que fa referència la Consueta fou adquirit a la segona dècada del s. XIV i les 
primeres  campanes trencades foren refoses al s. XVII. 
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2. La campana. Breu història i antecedents a les Illes 
 

Per començar a parlar de campanes cal, en primer lloc, fer algunes aclaracions referents a la 

nomenclatura. Aquestes, al llarg de la història, especialment en l'espai cronològic que ens 

interessa, s'han diferenciat per la seva mida i és per això que ens podrem referir de maneres 

diferents a la campana segons la seva mida. El terme campana és un hiperònim, és a dir, ens 

serveix per anomenar a tot el conjunt d'instruments de la mateixa forma sense tenir en compte 

el criteri de la mida. El diminutiu campaneta és usat vulgarment per a referir-se a una 

campana de mides petites, més o menys que es pot agafar en una mà. La campana més petita 

és el cascavell, a Mallorca els podem trobar, per exemple, als vestits dels cossiers d'Algaida i 

Montuïri, també era tradició penjar un cascavell en el bressol d'un infant acabat de néixer. La 

campana de mà és aquella que cap a una sola mà i sol usar-se per donar senyals acústiques en 

un espai tancat o reduït, foren molt usades a les darreres dècades del s. XIX pels senyors quan 

volien reclamar l'atenció dels seus servents. El terme esquella es usat en el món de la pagesia 

per designar la campana que es posa al ramat, a l'edat mitjana, però, significava una campana 

de dimensions mitjanes (de 30 a 50 cm de diàmetre) que podia estar penjada a una torre 

campanar o a un campanar de paret (espadanya). Pel que fa a la campana de grans dimensions 

avui  en  dia  utilitzem  el  genèric  “campana”  però  a  l'edat mitjana s'anomenava seny. 

Des  de  l’antiguitat,   la  campana  apareix  com  a  instrument  sonor  relacionat  amb  la  religió  en  

cultures d'arreu del món. Per la quantitat de troballes i restes arqueològiques, es pensa que 

Àsia, especialment la regió xinesa de l'antiga dinastia Tchéou (1123 – 247), hagi pogut ser el 

punt des d'on aquest instrument es va exportar a la resta del món. Altres autors defensen que 

hagi pogut aparèixer al sud-est asiàtic i expandir-se cap al continent20. 

Molt probablement es va originar com a evolució o imitació de la baina vegetal que era usada 

en moltes societats arcaiques aprofitant el so percudit de les llavors seques del seu interior21. 

Hi ha altres instruments arreu del món que han evolucionat a partir la idea de la baina vegetal, 

com ara el sistre egipci o la maraca del carib.  

                                                 
20 PERCIVAL, P., BODMAN RAE, C., BLADES, J.,  “Bell  (1)”  a  The new Grove dictionary, Oxford, 2002. 
21 DE ARANZADI, I., Instrumentos musicales de las etnias de Guinea Equatorial, s.l., Apadena, 2009, p. 247. 
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L'ús més antic de la campana pareix haver estat el d'amulet usat per a la protecció tant dels 

humans com dels animals, com en el cas de les campanetes d'or que el gran sacerdot 

anomenat a l'Èxode portava a la túnica. 

 

 A la vora inferior, hi posaràs magranes de blau porpra, vermell-porpra i carmesí,  

i entremig d 'elles, campanetes d'or tot al voltant: 

una campaneta d'or i una magrana, una campaneta d'or i una magrana 

tot al voltant de la vora inferior del mantell [...] 22 

Èxode, XXVIII 33-35 

 

Si la historiografia a validat la hipòtesi que la campana neix a Àsia també sembla aclarit que 

els fenicis la van introduir al món d'occident. Trobam campanes a la cultura d'Egipte, Grècia i 

Roma, les grans cultures banyades per la mar Mediterrània que els fenicis travessaven 

horitzontalment en els seus viatges comercials. A Roma trobam per primera vegada la 

campana relacionada amb la cultura cristiana, en trobam moltes restes a les catacumbes23 i 

allà tenien algun tipus de funció ritual. Els primers cristians de Roma anomenaven a la 

campana tintinnabula.   

Cabrol i Leclerq citen alguns exemples de la literatura antiga que ens permeten fer una idea de 

la funcionalitat, ritualitat i superstició que la campana tenia. Citen per exemple a Martial quan 

explica que les campanes havien anunciat l'hora d'obertura dels banys públics; a Plutarc que 

diu que el so de la campana despertava els esclaus de Caria; A Plini, que explica que unes 

campanetes penjades sobre la tomba de Lars Porsenna (rei etrusc de la ciutat de Clusium a 

finals dels s. VI a. C.24) sonaven quan el vent les agitava; i també a E. Bretón, que al 1855 

publicà que s'havien trobat esquelets de nins a Pompeia que portaven campanetes al coll.  

Aquestes pinzellades que Cabrol i Leclerq ens fan de l'edat antiga, ens permeten imaginar el 

paisatge ritual que envoltava la figura de la campana i ens serveix de context per a atracar-nos 

encara que només sigui breument al panorama de les illes. 

                                                 
22 Bíblia de Montserrat. Andorra, Editorial Casal i Vall, 1992, p.164. 
23 CABROL, F.; LECLERQ,  H.,  “Cloche,  Clochette”  Dictionaire d'arquéologie cretienne et liturgie, t. III, col. 
1955, Paris, Librairie letouzey et arié, 1914. 
24 GRIMAL, P, Historia universal siglo XXI. El helenismo y el auge de Roma, Madrid, Siglo XXI de España 
Editores,  1990, p. 91. 
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Com ja hem parlat, les rutes comercials dels fenicis recorrien la mar Mediterrània de est a oest 

des de Trípoli fins a Tartessos. En aquesta ruta els fenicis van anar construint ports i 

desenvolupant  ciutats  al  seus  voltants.  Un  d'aquests  ports  fou  el  conegut  com  “Sa  caleta”  al  

municipi de l'actual Sant Josep de s'Atalaia. De fet, aquest només és el nucli urbà més gran 

conservat, però trobam jaciments fenicis arreu de la illa d'Eivissa. La cultura fenícia va 

desenvolupar a la pitiüsa major un centre de producció metal·lúrgica, prova d'això en són les 

nombroses restes d'orfebreria, moneda i entre altres coses també trobam campanes. 

Segurament fabricades a la mateixa illa, o bé importades des d'una altra ciutat fenícia, les 

campanes són ben presents especialment als ritus funeraris fenicis. A l'excavació dels Puig 

dels molins podem trobar alguns exemples de campanes a restes funeraris infantils. X. 

Carbonell diu al respecte:  

“[...]   Les   necròpolis   d'Eivissa   han   proporcionat   troballes   d'un   altre   instrument  

idiòfon, concretament campanetes o esquelles metàl·liques. La seva presència ha 

estat documentada en el Puig dels molins - per exemple a l'hipogeu núm. 42, 

campanya de 1946 - a Talamanca  i a Portmany. Treballades en bronze fos, 

presenten generalment una forma cònica amb orifici de suspensió a la part superior, 

batall intern i, sovint, decoracions externes en bandes o estries paral·leles. Les 

campanes estan presents en nombrosos ambients funeraris arreu del món 

mediterrani - Cartago, Empuries, Villaricos i també a les necròpolis ibèriques, i fins 

i tot en contextos cementirials de Mallorca i Menorca. Tot i la reiteració de la seva 

presència a les necròpolis, és desconeguda, avui per avui, la funció precisa que es 

donà a les campanetes. Possiblement formaren part d'una acció sonora no musical, 

pot ser per repicar incidentalment sota l'impuls d'un moviment de desplaçament en 

el moment del transport de l'aixovar funerari o del fèretre, o com a part de collars i 

adornaments  del  cadàver.”25 

Aquestes primitives campanes no es troben únicament en els jaciments de les Pitiüses. A 

Mallorca, també trobam petites esquelles de èpoques no molt posteriors a les trobades al Puig 

dels molins. Les darreres en aparèixer són unes campanetes extretes de l'excavació de Morro a 

Manacor, analitzades recentment pel Museu d'Artà. Sembla que estan datades uns 500 anys 

                                                 
25 CARBONELL CASTELL,  X.,  “Música  i  instruments  a  l'Eivissa  Preromana”  a  Jornades de cultura popular de les 
pitiüses, Eivissa, Federació de colles de ball i cultura popular d'Eivissa i Formentera, 2005. 
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aC26.  

La campana va entrar en el món cristià des de ben aviat, tal i com hem dit més amunt, Cabrol 

i Leclerq ens expliquen que la campaneta tenia funcions rituals en la primera església romana 

i que han aparegut nombroses troballes de campanetes a les catacumbes romanes. No va ser 

fins al s. V, que les esglésies començaren a dedicar un espai exclusiu a les campanes,  es 

tracta de les primeres torres campanars. R. Sturgis ens explica a la seva història de 

l'arquitectu-ra27 que al s. V, algunes basíliques començaren a tenir petites torres circulars. Sant 

Apollinaire de Ravena és un dels exemples més antics de basílica amb torre campanar, la 

basílica data de les darreres dècades del s. V, i la torre és, molt possiblement, uns anys 

posterior. Viollet-le-Duc28 assegura que al s. VIII, s'havia consolidat a tota Europa l'ús de la 

campana per a convocar els fidels, però aquestes encara no eren de grans dimensions i per 

aquesta raó no es feia necessari construir torres-campanar. Les esquelles es trobaven suspeses 

en petites espadanyes sobre la teulada del temple. 

Una de les restes més antigues de torres-campanar que conservam a l'entorn medieval català 

és troba en el complexe basilical del Bovalar, a Roques de Sant Formatge (comarca del 

Sagrià). És tracta d'una basílica paleocristiana del visigòtic tardà que fou abandonada a les 

primeres dècades del s. VIII29.  Una de les torres que conservam sencera és el campanar de 

l'església de Sant Mateu de Bages. construïda en la seva major part al s. XIX, conserva la 

torre de la primitiva església del s. X. La torre és d'estil preromànic, té planta quadrada i 

presenta finestres amb els característics arcs de ferradura a quatre cares. Ja al s. XII trobam 

campanars com el de Sant Climent de Taüll o Sant Pere de Roda, que tenen una estètica 

llombarda, semblant a les torres de la zona de la Vall del Bohí. Es tracta de torres molt altes i 

esveltes molt més elegants que les torres construïdes anteriorment. Presenten la novetat de 

tenir diferents pisos de finestres, la qual cosa fa pensar que podien tenir campanes a diferents 

alçades.  

Amb aquesta breu contextualització històrica de la campana ens proposam apropar-nos al 

modus operandi de les campanes d'una catedral gòtica com la de Palma. Per a realitzar 

                                                 
26 Diario de Mallorca 30/12/13. 
27 STURGIS, R., A history of architecture, t. II, New York, The Baker and Taylor compani, 1906, p. 169. 
28 VIOLLET – LE - DUC, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIè au XVIè siecle, t.III, París, 
1857, p.286. 
29 BOLOS, J., Diccionari de la Catalunya Medieval (ss. VI-XV), Barcelona, Edicions 62, 2000, p. 49. 
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aquesta aproximació a la Seu cal que facem una primera passa per tal de conèixer la 

morfologia i la sociologia de la ciutat en el període que pretenem estudiar. El següent capítol 

pretén apropar-nos, encara que sigui de manera superficial, a la realitat social de Palma a 

principis del s. XVI. 
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3. Contextualització urbana: la Palma medieval 

3.1 La trama urbanística. Processos de remodelació urbana 
abans i després de la conquesta 

 

La ciutat de Palma30 va ser fundada l'any 123 aC pel cònsol romà Quint Cecili Metel31, d'ençà 

d'aquesta data, i per la raó de ser un lloc estratègic pel comerç de tota la Mediterrània, la 

ciutat va veure augmentar la seva població i el seu territori en un creixement que no s'aturaria 

fins a l'edat moderna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciutat va passar d’unes  mans  a  unes  altres.  Quan   l'imperi   romà  va  veure   la   seva   fi   (425  

                                                 
30 Sabem de la existència de diferents noms de la ciutat en les diferents èpoques. Ens referim a l'organització 
urbana en l'espai que avui ocupa la ciutat.   
31 RUIZ VIÑALS, C., L'urbanisme de la ciutat de Palma, Palma, El far de les crestes, 2000, p. 78. 

  
Imatge 1: Àmbit de la ciutadella romana segons Rosselló Bordoy 
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dC.) les illes van passar a formar un estat cristià independent,  pertanyent a la diòcesi de 

Cartago. D'aquest estat independent en sabem molt poc, tan sols contam amb restes 

arqueològiques als voltant de nuclis paleocristians. A l'any 903 dC, l'Emir Isam al-Khawlani 

(emirat Omeya de Còrdoba) va conquerir Mallorca. Això va produir una nova organització 

social, cultural, religiosa ... Ben aviat Mallorca es va veure proveïda de mesquites, banys 

públics, mercats, residències, hostals... Aquest sistema acabaria, com és ben sabut, fins al 

1229, en que Jaume I, rei d'Aragó i compte de Barcelona va conquerir la illa. 

La ciutadella romana estava situada a la part alta de la ciutat. El torrent de Sa Riera32 exercia 

de frontera natural a l'expansió de la urbs i no fou fins a l'època islàmica en que aquest es 

superà i la ciutat pogué començar a créixer més enllà. Això produí dues zones de la ciutat ben 

diferenciades, la ciutat alta i la ciutat baixa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Hem de pensar que el torrent de Sa Riera corria, en l'època de la ciutadella romana, per l'actual Camí de 

Jesus, Les Rambles, Jaume III, i Passeig del Born on es trobava amb la mar.  
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Un element imprescindible per a la comunicació entre les dues zones eren els ponts. En el 

Liber Maiorichinus33 s'anomenen cinc ponts: el primer prop del carrer sant Jaume; un altre a 

l'alçada de la costa de la pols; un tercer entre el carrer de Pueyo i la plaça del mercat; un altre 

a l'alçada de l'actual Casal Solleric; i el darrer prop del carrer Sant Feliu. Antoni Pons34 

afegeix tres ponts a la llista del Liber Maiorichinus: un a l'actual plaça de la reina; en segon 

lloc anomena el pont Pisà, aquest pont fou descobert l'any 2004 a causa de la construcció d'un  

aparcament soterrani al carrer Antoni Maura, després d'un període de paralització de les 

obres, finalment el pont de principis del s. XII fou derruït, deixant tan sols una part d'ell 

visible dins l'anomenat aparcament; el darrer pont afegit per Antoni Pons és l'anomenat pont 

de fusta que estaria situat  prop de la Llotja de Palma. Aina Le-Senne35 afegeix encara 

informació d'un pont més el qual situa al voltant del convent del Carme. 
                                                 
33 DE PISA, E., Liber Maiorichinus, ca.1117. 
34 PONS, A., Historia de Mallorca, t. IV, Palma, Gráficas Miramar, 1968. 
35 LE - SENNE, A., Canamunt i Canavall. Els conflictes socials a Mallorca en el s. XVIII, Palma, Editorial Moll, 
1981, p.  140. 

 
Imatge 2: Ciutat alta / Ciutat baixa 
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Quan al 1229 Jaume I entrà a la ciutat, es va seguir una política de continuïtat pel que fa a 

l'urbanisme36. Evidentment es van enderrocar edificis públics, molt especialment els de 

caràcter religiós però també els de caràcter institucional. Alguns dels edificis més 

emblemàtics, com ara l'Almudaina, es van mantenir per donar-los un ús a la nova 

administració catalana. També es va iniciar la construcció d'espais nous, o bé de nova planta o 

bé omplint els buits conseqüents dels enderrocaments, alguns exemples són les torres de 

Paraires, Porto Pí, la Llotja, la Seu o el castell de Bellver. Tot i això però la urbanística de la 

ciutat no va ser modificada en gran manera, es va mantenir l'entremat de carrers típic del 

sistema urbanístic àrab, els límits de la ciutat musulmana que venien marcats per la murada i 

també els eixos vials més importants.  

“Una   vegada   Mallorca   [...]   s'incorporà   a   la   Corona   d'Aragó,   l'estructura  

urbanística de l'antiga Madina Mayûrqa gairebé no experimentà canvis radicals 

[...]. Tot seguit es manifestà un contrast entre aquesta nova societat i l'urbanisme 

àrab sobre el qual s'assentava, quan queda la ciutat gòtica inserida dins una xarxa 

viària musulmana. En el s. XV totes les formes urbanes anteriors (romana, àrab, 

...) havien quallat ja en una estructura urbana plenament adaptada a la nova 

societat, sense deslligar-se  de  l'esquema  àrab.”37  

Els eixos principals de la ciutat en aquell moment eren quatre: el primer anava des de l'actual 

plaça de Cort fins al convent de Santa Margalida, el segon des de Cort fins a la porta de Sant 

Antoni, el tercer que anava de l'Almudaina fins al Temple, i en darrer lloc des de l'Almudaina 

fins a la porta de santa Catalina38. Així, neix una estructura viaria de tipus radial (amb el 

centre a la zona de Cort i L'Almudaina) que encara avui caracteritza la ciutat. 

Aquests eixos vials obrien la ciutat cap les diferents comarques: el primer cap a les poblacions 

de tramuntana, els següents cap a les poblacions del pla, de migjorn i la zona d'Andratx 

respectivament. 

Tot aquest entramat vial tenia el seu límit a les murades. La noticia més antiga referent a la 

                                                 
36 El Sant Jordi de Pere Niçard (ca. 1470) és un document iconogràfic cabdal per il· lustrar aquest sistema 
urbanístic dels primers segles post conquesta. En ell s'hi observa tot l'entramat urbà i la murada propera a Porto 
pi. També s'hi veuen algunes comunitats religioses d'extramurs.  
37 BARCELÓ CRESPÍ, M., Ciutat de Mallorca en el trànsit a la Modernitat, s.l., Institut d'estudis Baleàrics, 1998, 
p. 61. 
38 BARCELÓ CRESPÍ, M., Op. Cit. p. 71. 
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creació  de  les  murades  de  Palma  l’hem trobada en una nota al peu39 a a monografia de Ruiz 

Viñals, aquesta parla de la construcció del quart recinte de murades realitzat entre 1015 i 

1115:  

“A   l'època   taifa,   entre   els   anys   1015   i   1115   es   realitza   una   gran   ampliació   del  

recinte emmurallat passant a englobar dintre de la ciutat quasi tot l'actual casc 

antic. [...] Les noves murades tancaven una extensió molt gran però no per manca 

d'espai intramurs sinó perquè el disseny del traçat de la murada estava 

condicionat per la seva utilització com a aqüeducte. Aquesta necessitat obligava 

que la murada passés per  un  punt  prou  alt  per  poder  desviar  l'aigua” 

La ciutat, al llarg de la seva història, ha comptat en cinc murades diferents. La més antiga es 

remunta a la ciutadella romana, la segona i la tercera es realitzaren en la primera època 

musulmana, es tracta de dues reconstruccions de caràcter expansiu, ja que la ciutat creixia 

quedant ofegada dins el recinte de murades. El quart recinte de murada es va efectuar després 

de la invasió pisana (1013-15) en algun moment de la època taifa (1015 - 1115). Aquesta 

murada fou la que tingué més durada, ja que resolia el problema de l'aigua i deixava prou lloc 

per   al   futur   creixement   de   la   ciutat.   No   fou   fins   al   s.   XVII   quan   s'hagué   d’aixecar   una  

cinquena murada, en aquest cas no fou per ampliar l'espai d'intramurs sinó, segurament, degut 

al mal estat de la murada medieval, ja que la nova murada es construí paral·lela i molt propera 

a l'anterior. Aquesta darrera murada va tenir la innovació de desviar el llit de Sa Riera per 

l'exterior del mur, per tant per l'actual torrent.  

Tan  sols  queda  destacar   la   importància  de   les  portes   ja  que  aquestes  “són l'instrument de la 

dialèctica dins/fora [...] que arribà fins i tot a tensions molt fortes entre ambdues parts [ciutat / 

part  forana]”40 

Barceló Crespí cita a Pere d'Alcantara Peña41 que anomena 9 portes existents en el 4t recinte 

de murades, encara que pensam que anomenà dues vegades la mateixa porta amb dues 

nomenclatures diferents: porta del Camp i del Temple. 

                                                 
39 RUIZ VIÑALS, C., Op. Cit. p. 82. Cita a: (Riera, 1997: 17)  No he pogut confirmar aquesta cita per que Ruiz 
Vinyals no la inclou a la seva bibliografia. 
40 BARCELÓ CRESPÍ, M., Op. Cit. p. 67. La autora es refereix aquí als conflictes socials de 1450 i 1523. 
41 BARCELÓ CRESPÍ, M., Op. Cit. p. 67, cita a:  PEÑA, P. D'ALCANTARA., Antiguos recintos fortificados de la 
Ciudad de Palma, pp. 61-66 . 
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1 – La Portella 

 A l'època musulmana es coneixia com a Hicolbelet42.  Actualment es conserva en el 

seu emplaçament original. 

2 -  Porta de la Calatrava 

 Al s. XVI era coneguda amb aquest nom. A la talla de 1512 a la parròquia de Santa 

Eulàlia   diu:   “Ylla   de   Sta   Clara   de   la   porta   de   la   Calatrava   e   de   la   porta   del   Camp”43.  

Actualment es conserva en el seu emplaçament original. 

3 – Porta de Sant Antoni 

 Deu el seu nom a una església dedicada a Sant Antoni de Padua (situada al C. del 

Sindicat). Al topònim s'ha conservat fins avui. A l'època musulmana s'anomenava Bebalbeled. 

4  – Porta de Santa Margalida 

 Se l'ha anomenada: de l'esvaïdor, de l'assaltador, de la raconada, de la Conquesta, 

porta Pintada. A l'època musulmana se l'anomenà Benalcofor o Bebalcofol. 

5 – Porta de Plegadissa 

 A l'època musulmana era coneguda com a Berboled. Al 1333 es pagà Berenguer 

Guaita  “Per  una  crida  que  feu  de  no  fer  sutzures  a la  Porta  Plegadissa  ni  a  altres  lochs”44  

Encara que no es correspon exactament, devia estar propera a la porta del camí de Jesús (del 

5è recinte). 

“[...]estaba  ubicada  en  la  calle  que  corre  paralela  a  la  de  los  Olmos  y  en  el  punto  

en que ella entra en la plaza Berenguer de Palou. Aveces se la ha confundido con 

la de Jesús. Correspondía con más propiedad a la del Barranc. También se le 

llama Plegadissa quizá  debido  a  un  puente  levadizo”45 

6 – Porta de Santa Catalina 

                                                 
42 ARM; R.P. 1618, f. 5v. 
43 ARM; A.H. 3015, f.39v. 
44 ARM, R.P. 154, f. 9r. 
45 Pons, A., Historia de Mallorca, t. III, Palma, Gráficas Miramar, 1968, pp 64 i ss. 
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 Aquesta nomenclatura pertany al 5è recinte (del s. XVII). Aquesta porta reemplaçà la 

porta de Porto Pi. Aquesta comunicava la ciutat amb l'únic raval existent extramurs, conegut 

amb  el  nom  de  Santa  Catalina.  El  nom  ja  s'usava  al  s.  XV:  “En  Tarragó,  qui  sta  al  portal  de  sta  

Caterina”46 

7– Porta del Camp 

 Es trobava entre l'església del temple i de Sant Jeroni. Pensam que Pere d'Alcantara 

Penya l'anomenà dues vegades: com a porta del Camp i com a porta del Temple. 

8 – Porta del Mar 

 També s'ha anomenat porta del Moll, del port o de l'Almodí. P. d'Alcantara Penya 

l'anomena  “de  la  Drassana”.  Actualment  es  conserva  encara  que  traslladada  al  jardí  de  la  llotja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 ARM; A.H. 2100, f. 167r. 

 
Imatge 3 - Situació de les portes al 4t recinte de murada 
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Encara que tot apunta a que el 4t recinte comptava amb 8 portes, volem aportar algunes cites 

que aporten més informació. Si bé creiem que no s'ha d'entendre això com a un augment del 

número de portes sinó com a altres nomenclatures per a les portes ja esmentades sense poder 

determinar a quina porta es refereixen. 

1 – Referències a la porta del Sitjar: 

� “Julliana,  de  mossen  Pachs.  Es  se  mudada  al  portal  del  Sitjar”47 

� “La  dona  Andreua  Saluana  sta  a  la  Porta  del  Sitjar  a  casa  de  son  fill”48 

2 – Referències a la porta de Santa Fe 

� 16/3/1463  “[...]  En  lo  trast  del  murqui  es  del  spero  quis  diu  de  n'Abilla  Blanque  fins  al  

portal de Sta Fe en que ha mester  300  Ll”49 

3 – Referències a la porta dels Boters 

� “[...]  un  peu  a  la  murada  prop  del  portal  dels  boters  60  Ll.”50 

 

3.2 El   procés   d’institucionalització   cristiana.   Esglésies de la 
conquesta, la Seu i fundacions conventuals 

 

La recent conquerida illa de Mallorca fou conseqüentment motiu de disputes entre els bisbes 

de Barcelona i Girona per tal d'expandir les seves respectives diòcesis més enllà de la mar. 

Aquestes disputes van fer que el rei Jaume I, juntament amb el suport dels abats dels 

monestirs de Poblet i Santes Creus, decidís atorgar un bisbe propi a la illa. Els Bisbes de 

Lleida i de Vic, per petició del Papa, Gregori IX, proposaren a Ramon de Torrella, que fou 

elegit bisbe i consagrat el 1237. La diòcesi mallorquina restà sota la jurisdicció de la Seu 

apostòlica fins al 1492 quan passa a formar part de l'arxidiòcesi de València. 
                                                 
47 ARM; A.H. 2100, f. 124r. 
48 ARM; A.H., 2100, f. 179r. 
49 ARM; A.H. 2100, f 100r. 
50 ARM; A.H. 2100, f 100r. 
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Innocenci IV, pocs anys després que Ramon de Torrella fos elegit bisbe va emetre una butlla 

pontifícia per la qual posà sota la protecció vaticana totes les parròquies de Mallorca51. 

“[]...In   civitate   Maioricarum   S.   Eulaliae,   S.   Crucis,   S.   Jacobi   et   S.  

Michaelis[...]”52  

Innocenci IV inclou aquestes quatre parròquies de la Ciutat, entre més d'una trentena de 

parròquies repartides per tota la illa. 

Hem cregut oportú realitzar una taula per deixar constància de les fundacions conventuals que 

es realitzaren a Palma des de la conquesta fins al s. XVI. Això ens permetrà percebre la 

complexitat del soundscape de la Ciutat. 

Taula 1: Fundacions conventuals des del s. XIII fins el s. XVI 

DATA CONVENT SITUACIÓ ORDRE 

s. XIII Convent de Sta, Margalida Intramurs Agustins 

“ Oratori de St. Nicolau de Porto Pi Extramurs  

“ Convent de la Mercè Intramurs Mercedaris 

“ El Temple Intramurs Templaris 

“ Convent del St. Esperit Intramurs Trinitaris 

“ Convent de St. Francesc Intramurs Franciscans 

“ Convent de St. Domingo Intramurs Dominics 

“ Convent de Sta. Clara Intramurs Franciscans 

s. XIV Convent del Carme Intramurs Carmelites 

 Capella de St. Marc de Bellver Extramurs  

s. XV Convent de Sta. Magdalena Intramurs  

 Convent dels Socors Intramurs Agustins 

 Convent de St. Jeroni Intramurs Jerònimes 

 Oratori de la Bonanova Extramurs Carmelites 

 Església de St. Magí Extramurs  

 Convent de Jesús Extramurs Franciscans 

 Convent d'Itria Extramurs Agustins 

s. XVI Convent de l'Olivar Intramurs Franciscanes 

 Convent de la Concepció Intramurs Agustines 

                                                 
51 INNOCÈNCI IV, PAPA, Butla de viaje igles. XXI 288-9. ACM. Catàleg Capitular, III, 22. Armari LV, taula III, 
núm. 20. 
52 Hem de terir en compte que la parròquia de sant Nicolau no es fundà fins al 1302. 
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 Convent de Ntra. Sra. de la Misericòrdia Intramurs Agustines 

 Convent de Monti-Sion Intramurs Jesuïtes 

 Convent de Sant Francesc de Paula Intramurs Minims 
 

Henry Kamen ens ofereix un altre exemple d'aquest soundscape dominat per les campanes: 

"Un viatger que visités les ciutats s'hauria impressionat amb el domini de les 

campanes, del convent, de la catedral per tot el territori, que semblaven confirmar 

l'autoritat suprema de Déu. La imatge reflectia la concentració cada cop més gran 

de propietat en mans de l'Església, que cap al segle XVII era propietària de la 

meitat del territori de les principals ciutats d'Espanya. Però al camp, les campanes 

tenien una història diferent. Sonaven per anunciar les misses i els sagraments, les 

vigílies i l'escola dominical, però ho feien perquè eren serveis per a la comunitat; i 

aquesta, que les havia pagat del seus escassos recursos, hi confiava perquè els 

cridessin a les reunions, perquè els advertissin del perill o perquè els reunissin en 

cas d'atac. A la societat tradicional, les campanes no tenien un ús religiós, sinó de 

servei a la comunitat".53 

 

3.3  Organització eclesiàstica i civil: parròquies i barris  
 

Des de la fundació de Sant Nicolau, el 1302, Palma ha estat dividida en 5 parròquies: 

- Santa Eulàlia 

  Aquesta parròquia era la més extensa de les cinc. La seva àrea suposava el 50 

% aproximadament del territori d'intramurs. En el seu sí s'hi trobaven la majoria de les 

edificacions polítiques i religioses més importants, com ara la Seu, el Palau episcopal, 

l'Almudaina, les escrivanies civils i senyorials, la presó... 

“Au  moyen  age  la  religion  exprime,  encare,  contrôle  ou  cherche  à  controler   tout  

phénoméne. Elle est donc présent visiblement, spectaculairement, au coeur de la 

                                                 
53 E. KAMEN, Canvi cultural a la societat del Segle d'Or. Catalunya i Castella, segles XVI-XVII, p. 49. 
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ville”54 

A més, alguns dels topònims que hem conservat fins avui ens fan palès una activitat 

econòmica frenètica: Es banc de s'oli, Sa quartera, Es pes de sa palla, Es pes des carbó... 

- Sant Jaume 

Si Santa Eulàlia era el centre polític i religiós de la ciutat, Sant Jaume era la zona de 

residència dels alts estaments socials. Encara avui passejant pels seus carrerons podem 

percebre el senyoriu de les seves façanes. Cal indicar la presencia de l'Hospital General.  

- Sant Nicolau 

Era la parròquia de menor extensió, i la única de les cinc que no tenia contacte amb els murs. 

Jaume II, al 1302, atorgà un privilegi per a celebrar-hi un mercat cada dissabte. En aquesta 

parròquia hi havia presència de mariners i pescadors, ja que, durant el 4t recinte de murades, 

el  torrent  de  la  riera  corria  pel  centre  de  la  ciutat  (Actualment  “Camí  de  Jesús”,  “Rambles”  i  

“Carrer   de   la  Unió”)   fins   a   arribar   a   la  mar   en   algun   punt   proper   a   l'actual   Plaça   de   Joan  

Carles I (o Plaça de les Tortugues)55.  

- Santa Creu 

Es tractava de la façana marítima de la ciutat, una barriada marítima on hi podíem trobar 

pescadors, mestres d'aixa, calafaters... Edificis com la Llotja o el Consolat de Mar es 

mesclaven entre els magatzems de mercaderies i les modestes cases de la gent pescadora.  

- Sant Miquel 

Era la parròquia més allunyada de la façana marítima. És la zona on trobam més diversitat 

professional, encara que l'ofici més abundant era el de paraire. A partir del 1455 s'instal·là, en 

els voltants de   Sant  Miquel,   el   primer   prostíbul   de   Palma.   “que   les   fembres   públiques   [...]  

habitant  per  diversos  lochs  per  la  present  ciutat  fossen  meses  dins  lo  bordell”56 

A més de les esmentades cinc parròquies també cal tenir present el Call. Inclòs territorialment 
                                                 
54  DUBY, G., La ville médievale. Des caroligiens à la Renaissance, t. II, Paris, 1980, p. 230. 
55 Del record d'aquesta desembocadura del torrent, i del canvi dràstic que la fisonomia de la Ciutat va sofrir a 
conseqüència del 5è recinte de murades ens queda el topònim d'un carreró proper a la parròquia de Sant Nicolau: 
Carrer del Port Fangós. 
56 ARM. A.G.C. 6, f. 80r. Signa el document el Gran i General Consell a 24 d'abril de 1455. 
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dins la parròquia de Sant Eulàlia presentava unes característiques especials, degut a les 

diferències culturals entre ambdós col·lectius, catòlics i jueus. Ruiz i Vinyals en fa cinc 

cèntims i creiem que pot ser aclaridor. 

“El  primer  barri  jueu  anomenat  call s'ubica als voltants de l'actual Plaça de Cort. 

Aquest barri és urbanísticament important per Palma pel seu caràcter particular, 

fruit de la vida comunitària de la comunitat jueva. Aquesta comunitat es regeix 

pels seus propis codis de conducta. Això es reflecteix en l'arquitectura dels 

edificis que conformen la comunitat. Entre les edificacions jueves cal destacar les 

sinagogues (la sinagoga principal era ubicada al sòl de l'actual església de Monti-

Sion) i les tendes exclusives de la comunitat (com les carnisseries o els forns), on 

els productes que es venen es tracten de manera especial. Els habitatges 

particulars també gaudeixen d'una estètica pròpia. Les persecucions que sofreix 

la comunitat jueva afecten urbanament al seu nucli residencial (Call major). 

L'any 1391 arran d'un avalot popular el barri és assaltat i destruït parcialment. 

Posteriorment, al voltant de 1435, la majoria de persones jueves es converteixen 

a la fe catòlica i juntament amb els seus descendents (anomenats popularment 

“xuetes”)  abandonen l'àrea residencial  del call major desplaçant-se cap al barri 

de Jaume II (que passa a anomenar-se  “call  menor”).  La  comunitat  viu  en  el  call  

menor fins ben entrat el s. XX. A afectes urbanístics, el desplaçament residencial 

comunitari provoca importants remodelacions urbanes tant en el call major com 

en  el  call  menor”57 

 

3.4. Societat i economia 
 

La   talla,   segons   el   diccionari   Alcover,   és   la   “Llista dels habitants d'un poble o país, feta 

especialment   a   efectes   tributaris;;   el  mateix   impost   o   tribut”.  Aquest tipus de document ens 

dona molta llum sobre la població i les seves activitats econòmiques. Per a aquesta 

aproximació a la població de Palma, he treballat 3 talles, corresponents als anys 1478, 1483 i 

1512. Aquest estudi ens permet especular sobre l'evolució social i econòmica en les 4 dècades 
                                                 
57  RUIZ VIÑALS, C., Op. Cit. p. 90.  
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anteriors a la data de la consueta. 

La  primera  data  que  cal  analitzar  és  la  variació  de  l’índex  de  població  des  de  la  conquesta  fins  

a finals del s. XVI. Aquestes dades són estimades58. 

Taula 2: Relació Any / Núm.  d’habitants 

1329 24.500 habitants 

1350 16.000 

1421 14.000 

1451 11.000 

1503 14.000 

1552 13.000 

1573 13.500 
 

En aquestes primeres dades s'aprecia un augment significatiu d'habitants  en  l'inici de s. XVI. 

 

De les talles mencionades anteriorment hem pogut elaborar la seguent taula, que mostra els 

moviments poblacionals entre les diferents parròquies entre 1478 i 1512. 

Taula 3: Habitants per parròquia i any 

Parroquies 1478 1483 1512 

S. Eulàlia 6.560 7.040 7.710 

S. Jaume 1.940 1.930 2.320 

S. Nicolau 1.935 1.940 2.345 

Stes Creus 2.130 2.150 2.650 

S. Miquel 1.110 1.090 2.070 

Total (hab) 13.675 14.150 17.095 
  

Aquest augment poblacional progressiu es deu molt probablement a dos factors relacionats 

entre sí.  El primer, el període de bonança viscut a la ciutat; el segon les diferències 

econòmiques que separaven l'espai urbà de la part forana i que acabarien amb l'esclat de 

                                                 
58  BARCELÓ CRESPÍ, M., Ciutat de mallorca en el trànsit a la modernitat, s.l., Institut d'estudis Baleàrics, 1998, 
p.82. 
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l'anomenada Guerra de Germanies al 1523. 

Les activitats econòmiques més importants que apareixen a les talles estudiades són: 

Taula 4: Sectors professionals més significatius 

Sector primari Bracer, hortolà, mariner, pagès, carboner, pastor, pescador ... 
 

Sector secundari 
Picapedrer, tapiador, vidrier, assaonador, calçater, esparter, paraire, sabater, teixidor, tintorer, 

sastre, forner, sucrer, saboner,  moliner ... 
 

Sector terciari Barber, apotecari, cirurgià, metge, manescal, llibreter, saig ... 
 

Amb aquesta breu aproximació a l'organització urbana, institucional, religiosa i econòmica de 

la societat de principis de s. XVI, donam per acabada aquesta contextualització històrica. La 

següent passa ha de ser el coneixement i la descripció de les fonts que han de dur a l'anàlisi 

sonor en el segon bloc d'aquest estudi. 
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4. Descripció  de  les  fonts  d’informació 

4.1. Tipologia de fonts 

4.1.1. Fonts arquitectòniques i urbanístiques 
 

Les fonts arquitectòniques i urbanístiques resulten de interès cabdal per tal de contextualitzar i 

comprendre els processos sonors dels que tractam. Els processos de renovació de la Seu, en 

concret la situació originària del cor (abans de la reforma de Gaudí), i les transformacions del 

claustre resulten de gran transcendència. De la mateixa forma l'estudi morfològic de la torre, i 

la situació de les campanes en el seu interior.  

A nivell urbanístic ha resultat de molta ajuda l'estudi de la talla de 1512, el plànol de Palma de 

Garau  (1644)  així  com  algunes  seccions  de   la  serie  documental  “Arxiu  Històric”  de   l'Arxiu  

del Regne de Mallorca. 

 

4.1.2. Fonts iconogràfiques 
 

La campana és molt representada iconogràficament relacionada, sobretot, amb la figura de 

Sant Antoni. Es tracta de representacions de petites campanes de ma que surten, ara per ara, 

del nostre tema d'estudi. Arran d'això, les fonts iconogràfiques que ens resulten interessants es 

veuen minvades greument. Són, més bé poques, les imatges de campanes i torres-campanars 

que es troben en la pintura de l'època i aquestes representacions no són, en cap cas, la figura 

principal de l'obra pictòrica.  

Aquest   fet   ja   és   significatiu,   per   sí   mateix,      de   la   llunyania   dels   conceptes   de   “música”   i  

“sonoritat   de   campana”   que  mai   no   varen   estar   relacionats.  El   so   d'una   campana   era   un   so  

urbà i marginal, respecte del concepte de música, i com a tal queda reflectit en la iconografia 

de la època. 
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Tot i així, alguns casos de pintures amb torres-campanar com a element secundari ens donen 

molta informació vàlida pel nostre estudi. El cas més important que hem trobat, per la seva 

rigorositat urbanística, és el Sant Jordi de Pere Niçard. En aquesta imatge es poden observar 

perfectament dos   temples   d’extramurs, el més proper tal vegada sigui l'oratori de Sant 

Nicolau de Porto Pi (s. XIII) o bé Sant Magí (s. XV); mentre que el més llunya segurament 

sigui Santa Aina, ambdós amb detallades espadanyes. 

Existeixen altres obres amb aquesta tipologia de detalls, encara que de menor interès i 

rigorositat com puguin ser la pintura de la Verge de Lluc amb dos blauets que trobam a la 

Seu, on s'observa  en un segon pla el monestir de Lluc amb el seu campanar. O també la 

pintura, també a la Seu, de la  Verge de Montserrat amb escolanets musics, on s'hi compten 

fins a 5 capelles amb torre-campanar. 

 

4.1.3. Fonts literàries 
 

Incloem dins aquesta classificació tots aquells documents escrits que hagin estat del nostre 

interès en relació a aquest treball, ja siguin produccions purament literàries com també altres 

produccions escrites de tipus documental.  

Cal citar, per tant, la butlla d'Innocènci IV, la Consueta de sagristia de 1511, les quatre grans 

Cròniques   catalanes   (de   Jaume   I,   de   Bernat   Desclot,   de   Ramon   Muntaner   i   de   Pere   “El  

Cerimoniós”),   així   com   tot   un   seguit   d’obres   literàries   de   l’època,   tant   en   llengua   catalana  

com en llengua castellana El Tirant lo Blanch de Joanot Martorell, Curial e Güelfa (anònim 

català) o les Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, entre altres. 

La intenció envers aquestes fonts literàries ha estat rebre indicacions i possibles exemples de 

sonoritats de campanes, de fonts escrites a l'època.  

De les anteriors, la Consueta de sagristia de 1511 ha resultat de importància cabdal, tant és 

així que sense aquesta font, aquest treball no hagués estat possible. És per això que mereix 

una descripció més acurada. 
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4.2. El  Ms.  3400  de  l’ACM.  La  Consueta de sagristia de 1511 
 

La consueta és un manuscrit que data de 1511 on s'hi prescriuen totes les instruccions 

referents  al funcionament de la sagristia i de la Seu en general. Tot i que tenia un us 

prescriptiu era un document arrelat a la tradició. Sabem que és així ja que neix de un altre 

consueta (datada al s. XIV)  que hauria quedat obsoleta pel seu desgast. La consueta de 1511 

partia de les prescripcions d'aquesta consueta antiga i afegia les innovacions que s'anaren 

introduint al llarg dels dos segles que separen les dues consuetes.  

 

4.2.1. La factura de la Consueta 

 

La consueta consta de 143 folis. El f. 143v. és blanc. Els primers 11 folis contenen adicions 

de mans posteriors datades algunes d'elles fins a mitjans s. XVII59. Les taules de continguts es 

troben en el f. 11v mentre que l'incipit de la consueta es troba al f. 14r. 

Aquest incipit diu així: 

 “Ací   comencen   les ordinacions, fetas per lo ragent de la sacrastia de la Seu, 

extretas d'hun altre libre dit d'ordinacions. A las quals dites ordinacions, per 

manament e preguàries del rauarend Capítol, lo venerable mossèn Aloy 

Guarrigua, preuera, lo qual per molt temps hauia pretichat en la dite sacrastia, axí 

en lanter com en escolà; aprés, en molt temps, en custos de la dita sacrastia, ha fet 

moltes addicions en aquesta consueta, per guouern del qui tindrà la dita sacrastia 

en custòdia, les quals addicions stauen en pràticha. E per los ragents antichs hauer 

clara notícia de tals pràtichas, no·s curauen fer memòria d'aquellas. E per quant la 

pràticha no es manifesta en aquells qui tal càrrech tenen, lo dit mossèn Aloy, com 

a fill d'obediència, zelo Dei motus, e per honor y reuerència d'aquesta Esglàsia 

sancta, y per complaure al desús dit reuerent Capítol, ho (sic) ordenat lo present 

                                                 
59 La qual cosa ens dona una idea de la continuitat que va tenir aquest document. 
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libre, ha hon consernex totes les cosas de la sacrastia, sagons appar ab una taula 

detràs scrita; e aquell, voluntàriament, ha donat a la dite sacrastia a XV de 

dezembre any mill D”60. 

D'aquí n'extreim el caràcter tradicional de la consueta.  Hem  de  pensar  que  en  el  moment  de  la  

creació́   d’aquest   volum  el   regne   de  Mallorca   comptava   nomes   amb   tres-cents anys de vida 

cristiana i que per tant molts dels costums descrits en la Consueta degueren ser adoptats de les 

diòcesis catalanes. Caldria una comparativa de les consuetes  de diferents Seus catalanes per 

confirmar això. En tot cas, el pes tradicional en la factura de la Consueta és innegable. 

De la mateixa manera, és innegable el caràcter prescriptiu del còdex: 

 “  [...]  la  qual  determinació  manà  lo  reuerent  Capitol  a  mi,  Rafhael  Bonet,  preuere,  mestre  en  

ars   e   bacheller   en   theologia,   tunch   regint   la   sacrestia,   continuàs   en   la   present   consueta,   ad  

eternam   rei   memoriam,   ab   la   precedent   determinació,   perquè   los   que   la   present   sacrestia  

regiran,  ignorància  no  pugan  al·legar,  si  alguna  cosa  prestauen”61 

El motiu, per tant, esta ben clar: deixar un replec de normes per escrit abans que cap sagristà 

pogués excusar un error en la ignorància. 

Amb  tot  això̀  comença  a  dibuixar-se  la  utilització́ d’aquesta  consueta  i  del  seu  contingut  com  

una eina de poder que el capítol de la Seu podria haver usat per al control dels sacerdots i 

escolans.  

Aquesta eina de poder es fa explícita amb la insistència i la rigorositat de detalls amb que 

l’autor   de   la  Consueta descriu les maneres de tocar. Tot seguit adjunt un fragment de les 

feines  del  campaner  en  el  primer  diumenge  d’advent:   

“Primo  lo  disapte  de  la  prima  dominica  de  l’Aduent,  tocharà  na  Pica-  barayha  per  

de  morts,   per   spay   de  mige   hora,   per   quant   en   lo   diumenge  hi   ha   anniuersari   e  

ultre  per  ànima  del  venerable  mossèn  Jaume  Jeronès,  domer,  quondam.  E  aprés, 

acabade la dite  Picabarayha,   tocharan  tres   trets  de  tres  campanes  ensemps,  ço  és  

l’asquella  de  Matines,   apel·lade  Philomena;;   e   l’asquella  d’ensaguonar,   apel·lade  

Capell   de   sol;;   e   l’asquella   de   Prima,   apel·lade   ne   Gentil,   per   poch   spay;;   e  
                                                 
60  SEGUÍ I TROBAT, G., op. cit. § 90. 
61 SEGUÍ I TROBAT, G., op. cit. § 87. 
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acaberan ensemps. E acabades, toqueran   lo   seny   n’Anthoni   tot   sol.   E   si   en   dit  

disapte   hi   haurà   offici   menut   de   Nostra   Dona,   tocharan   lo   dit  Anthoni   fins   en  

aquesta  antíphona  de  Laudes  de  morts,  ço  és  Omnis  spiritus.  E  si  no  hi  haurà  offici  

menut  de  Nostra  Dona,  acaberà  lo  dit  seny  n’Anthoni  quant  lo  domer  dirà  la  terça  

lissó  de  morts.  E  si  en  dit  disapte  hi  haurà  de  Nostra  Dona  [offici]  menut,  quant  lo  

domer   comenserà   les  Vespres   de  Nostra  Dona,   ço   és   dient: Deus in adiutorium 

meum   etc.,   sia   fet   senyal   ab   l’esquella   deuant   lo   cor   en   aquell   qui   serà   al  

campanar.  E   fet   lo  dit  senyal,   lo  del  campanar  arrencharà   l’esquella  de  Matines,  

apel·lade  Philomena,  fins  que  lo  domer  digue  la  capítula  del  dit  offici  de  Nostra  

Dona,  ço  és  Sicut  sinamonum  etc. Dient lo dit domer dite capítula,  sia  fet  senyal,  

per   la   desús   dite   asquella,   que   acaben  dite   campana.  E  quant   serà   ben   acabade,  

arrencharan  ne  Picabarayha,  e  aprés,  sens  entrauall,  algú  arrencharà  l'esquella  de  

Prima,   e   ten   prest   l’esquella   de   Matines   e   aprés   lo   seny   Migà; e   fassen   clars  

ensemps.   E   en   lo   acabar,   resterà   tochant   lo   seny   Migà.   E   si   no·y   haurà   offici  

menut de Nostra Dona, acabat lo psalm de Miserere mei Deus de Laudes de 

morts,  sia  fet  senyal  de  la  dite  esquella  de  deuant  lo  cor.  E  tocheran  l’esquella  de  

Matines  per  enseguonar  fins  que  diran  l’antíphona  Omnis  spiritus;;  e  dient  la  dite  

antíphona,   sia   fet   senyal   per   la   dite   esquella,   e   acaberà   dite   campana; e ben 

acabade,  feran  clars  en  la  manera  demunt  dite”62.  

Evidentment la quantitat de detalls en la descripció de la feina del campaner tenia com a 

conseqüència que les campanes fossin tocades de manera exhaustiva.  

 

4.2.2. Superestructura de continguts 
 

La consueta presenta unes taules de continguts63 que ens permeten, amb una ullada ràpida 

coneixer els temes tractats i la organització d'aquests. Arran d'aquestes taules podem dir que 

la Consueta està articulada en quatre blocs. En el primer  s'hi descriuen totes les accions 

pertinents a la sagristia i a les celebracions dominicals. En el segon bloc  hi trobam  les 

                                                 
62 SEGUÍ I TROBAT, G., op. cit. § 91. 
63 Veure annex 1. 
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obligacions del Custos de la Sagristia i dels escolans. En el tercer i el quart blocs hi apareix 

tot el referent al campanar i a la il· luminació del temple. En el cinquè apartat especifica tot 

allò relacionat  amb el Santoral i ja en el darrer bloc ens parla de regles generals de 

funcionament.  
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5. La torre i les campanes 
 

Ha estat prou acceptat que la Catedral fou construïda sobre el recinte de la mesquita de 

l'Almudaina. Si bé és cert que en la seva construcció hi va participar mà d'obra musulmana64, 

les veus que fan derivar la torre-campanar del minaret de l'anomenada mesquita no tenen cap 

tipus de fonament documental65. La problemàtica que ha fet pensar en aquesta possibilitat   ve 

a causa d'una estranya alineació de la torre respecte dels murs del temple. Això és així 

segurament ja que el campanar feia temps que s'havia acabat quan es va unir amb el cos de la 

Catedral. Cal recordar que el cos de la catedral més proper a la torre, on s'hi troba la porta de 

l'Almoina, fou construït per Francesc Sagrera amb data de 149866. Aquesta alineació, diguem-

ne, discordant amb la resta de la nau no és del tot estranya. Existeixen altres torres amb 

aquesta peculiaritat; aquí a la illa els campanars de Muro i de Sineu; i en el món mediterrani 

de  l’època  el  convent  dels  dominics  de  Perpinyà  o  també  Saint  Nazaire  de  Carcassona. 

Les primeres dades que es manegen de la construcció de la torre daten de la dècada de 1270 

quan el  bisbe Pere de Morella (o Muredine) fundà la capella de Tots Sants. El document citat 

per Matheu Mulet67 situa aquesta capellà sota el campanar. La següent dada que tenim la 

indica Sarthou68 quan citant el primer llibre d'obres, datat a 1327-39, diu que el mestre Pere 

Juan penjava  campanes a la torre. L'Arxiduc Lluis Salvador apunta a 1649 com a data de 

finalització de la torre69.  

La torre actual és una torre de base quadrada construïda amb tres cossos, de la mateixa 

manera que en altres torres d'aquesta època. El cos inferior actualment ha quedat amb tres 

entrades: la de la cara nord, que dóna accés a la Pia Almoina; la de la cara sud, que dona 
                                                 
64 Arxiu Capitular de la Seu (A. C. S.) Caixó 22 nº 16: Carta del bisbe de 15 d'agost de 1412 sobre quatre 
musulmans que treballaven a l'obra de la catedral. 
65  JOVELLANOS, G.M., Descripcion de la Catedral de Palma, Palma, Ed. Mallorquina de Francisco Pons, 1959, 
p- 62.  
66 DOMENGE I MESQUIDA,  J.,  “Tres  siglos  de  obras  en  la  Catedral  (ss.  XIV  – XVI)”  a:  PASCUAL, A. (Coord.), La 
Catedral de Mallorca, Barcelona, Jose J. De Olañeta Editor, 1995, p.31. 
67 MATHEU MULET, P.A. Estampas de la Catedral, Palma, Politècnica, 1954, p. 22. 
68  SARTHOU, C,. Catedrales de España. Su pasado y su presente, Madrid, Espasa-Calpe, 1946, pp. 197 – 202. 
69 HABSBURG-LORENa, Ll. S. (Arxiduc), La ciutat de Palma, Palma, 1882, p. 140. 
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accés a la Seu per l'actual capella de l'Arbre de la Santedat; i la de la cara est que dóna accés a 

la Sala Capitular. L'accés als cossos superiors de la torre s'efectua des de la porta de 

l'Almoina. El cos superior està dividit per la tremuja que separa la sala de campaners (part 

inferior) de la sala de campanes (part superior). A l'hora la sala de campanes també està 

dividida en dues alçades. 

 

Imatge 4: Esbós de l'alçada de la torre. 
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Imatge 5 – El cos superior de la torre. Sala de campaners: part inferior; Sala de campanes: 

parts mitjana i superior.  

 

Actualment la torre conté nou campanes, quatre d'elles originals del s. XIV.  Dues, 

suposadament, refoses amb el metall de les antigues campanes gòtiques. I tres campanes que 

semblen de creació posterior a l'època que ens ocupa70. 

 
                                                 
70 D'aquestes tres la més antiga data de 1762. 



 Anàlisi funcional de les campanes de la Seu de Mallorca a l'edat mitjana 

 

48 

 

 Imatge 6: Esbós de la planta de la sala de campanes. Les campanes 5, 8 i 9 es situen a un 

segon nivell més elevat. 

 

 

Taula 5: Noms de les campanes actuals 

Campana Nom71 Any 

1 Picarol 1310 

2 Prima 1310 

3 Tèrcia 1991 

4 Matines 1310 

5 Mitja 1310 

6 Nova 1762 

7 Antònia 1642 

8 Bàrbara 1765 

9 Aloi 1892 

 

 

 

                                                 
71  En aquesta taula he usat els noms que se'ls dóna a l'actualitat. Més endavant parlaré dels noms antics i de les 
equivalències. 
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La consueta de 1511 anomena 11 campanes. 

 

Taula 6: Noms de les campanes de la Consueta de Sagristia  

Nom Altres nomenclatures de la mateixa 
consueta 

Nom actual 
(Si es conserva) 

Picabaraya - Picarol 

Philomena Matines Matines 

Gentil Prima Prima 

Tèrcia - 
Tèrcia 

(Refosa al 1991) 

Capell de Sol 
Esquella d'enseguonar o també esquella 

del despertar 
Desapareguda 

Anthoni - 
Antònia 

(refosa al 1642) 

Seny Mitjà - Mitja 

Seny Pisà - Desapareguda 

Aloy - Desapareguda72 

Esquella de davant 
lo cor 

- Desapareguda 

Esquella del 
claustre 

- Desapareguda73 

 

 

                                                 
72 Per noticies que mencionam més endavant en aquest mateix capítol, pensam que la Aloy actual no es pot 
lligar, ni tan sols per la refundició del metall, amb la campana gòtica. 
73 Hi ha una espadanya amb dues campanes de petites dimensions sobre les teulades, allunyada del claustre, que 
alguna d'elles podria  ser aquesta campana recol·locada. La seva situació actual impossibilita l'accés amb el 
mitjans que hem comptat. 
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Imatge 7: La sala de campanes 

 

En aquest punt cal aturar-se per tal de reflexionar sobre el conjunt conservat actualment, ja 

que en el territori espanyol no són moltes les campanes conservades anteriors a 1350. De fet 

són contades: en trobam dues o tres a la Seu de Tarragona, a Barcelona en trobam una de 

1323,  a València trobam la més antiga de la corona d'Aragó amb data de 1305, a Burgos n'hi 

ha una datable devers 1320 i a Lleó una a ta torre de Sant Isidor datada al 1064 i una 

esqueixada a la clastra de la Seu que data del s. VIII. Tot això fa que el nostre conjunt de 4 
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campanes gòtiques74 sigui el més important d'Espanya i caldria veure quin és el panorama 

europeu. 

Avui per avui les campanes 1, 2, 4 i 5 són campanes gòtiques conservades en perfecte estat. 

La campana 7, anomenada Antònia, du una inscripció que diu: 

 

SVM NATA EXPENSIS GVILLERMI PRESVLIS EN TERSENTUM TRIGINTA ANNOS 

RENOVATA RESVRGO CAPITULI LARGVA QVE SIMVL PIETATE IOANNIS ANNO 1642. 

 

D'aquesta epigrafia en podem extreure informació important com ara la data de fundició 

1642.  A més ens diu que ressorgeix renovada després de 330 anys. Cal només una simple 

resta per adonar-se'n que  aquesta campana fou part del conjunt gòtic de la Seu.  

És excusable que en el s. XVII una campana gòtica esqueixada fos refosa per utilitzar-ne el 

metall per a una campana nova. Però això no es pot entendre a finals del s. XX, tal i com va 

ocórrer amb la campana 3, anomenada Tèrcia. Aquesta campana també estava esqueixada, 

però a diferència de la campana Antònia, aquesta ja no resultava ni funcional ni necessària per 

a la litúrgia, per la qual cosa no era urgent la seva reposició. En el cas d'aquesta necessitat, 

quin preu s'hauria d'haver pagat per una campana de metall nou i quin preu es va pagar per 

aquesta refundició?  No és només que amb la fundició del metall gòtic es perdés per sempre el 

llegat epigràfic de la campana, sinó que la nova campana que Industries Manclús va elaborar 

no tenia res a veure amb la forma original, i per tant tampoc amb la sonoritat de la campana 

gòtica que s'hagués pogut deduir per les proporcions [diàmetre / alçada] de la resta del conjunt 

gòtic75.  

 

                                                 
74  Podrien  ser  5  campanes  de  1310  si  no  fos  per  la  desastrosa  actuació  de  “Industries  Manclús  S.L.”      amb  la  
campana Tèrcia al 1991. 
75 Tot això sense anara a cercar si el metall de la Tèrcia gòtica és el que finalment ha anat a parar a la Tèrcia de 
1991, i la pèssima reposició dels contrapesos de fusta originals per uns de metall que afecten greument a la 
sonoritat de les campanes. Tot això haurà de ser dit en el seu moment  i en el lloc adequat, que no és el present 
treball. 
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Taula 7: Relació alçada / diàmetre76 

Campana Diàmetre de la boca Alçada Relació Alçada / Diàmetre 

Picarol 76 67 1,13 

Prima 75 70 1,07 

Matines 93 85 1,09 

Mitja 100 90 1,11 

Tèrcia 90 70 1,29 

 

Mentre que les campanes gòtiques tenen el diàmetre de la boca entre un 7 i un 13 % més gran 

que la alçada, en la campana de Manclús, aquesta dada, augmenta fins al 29 %  canviant amb 

això tota la sonoritat de la campana. 

Pel que fa a la campana Aloy77, Pons situa una campana anomenada Aloy al 1389 que a falta 

de més documentació entenem que es tracta de la Aloy anomenada a la consueta de 1511.  

“Parece  que  en  1389  existia  una  muy  lejana  ascendencia  bajo  el  mismo  nombre.”78 

Pons afegeix la prova que ens du a pensar que entre la Aloy anomenada per la consueta i que 

segons Pons ja era al campanar de la Seu al 1389 i la Aloy de finals del s. XIX (actual), hi 

hagué, almenys, una altra campana anomenada Aloy: 

“Los  jurados  de  1554  en  el  testamento  dejan  constancia  de  más  de  seis  quintales  

de metal depositados en 'la casa de fundició de la peça ara darrerament buidada, 

dita Santa Barbara, la qual se es feta per ma de mestre Joan Salorsena, buidador 

qui buidà  n'Aloy  i  mestre  Pere  Bonafós,  que  pesa  CII  quintars'”79. 

Aquesta noticia ens dóna molta informació. En primer lloc ens situa a la Seu una campana 

Bàrbara anterior a la actual de 176580 i en segon lloc ens diu que el fonedor de la campana 

                                                 
76 Llop i Bayo, F., Catedral de Santa Maria – Ciutat de Palma. Informe sobre la torre, las campanas y los toques. 
24/08/1994. Consulta Online a: www.campaners.com (Darrera Consulta: 14/08/13). 
77 Cal aclarir-ho aquí, ja que en el conjunt de campanes gòtiques anomenades per la consueta hi ha una campana 
anomenada Aloy i això podria dur a pensar que estractàs de la mateixa campana refosa com en el cas de Antònia 
i Tèrcia. 
78  PONS, A., Historia de Mallorca, vol. IV, Palma de Mallorca, Gráficas Miramar, 1968, p. 213. 
79 PONS, A., op. cit. p. 213  
80 No m'entretendré, en aquest treball, a analitzar les informacions refernts a  la campana Bàrbara, ja que no 
forma part del conjunt gòtic i és posterior a la data de la consueta. Aquesta tasca quedarà pendent per a properes 

http://www.campaners.com/
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Barbara és el mateix  que   ja  havia   fós   la   campana  Aloy.  De   la  qual   cosa  n’extraiem  que  el  

senyor  Salorsena havia creat una campana anomenada Aloy per a la Seu de Palma abans de 

1554. 

Altres noticies han anat apareixent referents a altres possibles campanes anomenades Aloy. 

En el Llibre de determinacions del Gran i General Consell  1591-93 f. 47 hi trobam: 

“Els  mestres  Miquel  Homar  i  Joan  Benet  Bonnin  refonien  altre  Aloy,  13  de  gener  

de  1593  a  la  casa  de  l'obra  de  la  catedral  [...]” 

 

 

                                                                                                                                                         
ocasions. 
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6. Anàlisi estructural dels tocs descrits a la Consueta de 

sagristia de 1511 
 

Es fa complicat, en aquest punt, fer un estat de la qüestió referent a la descripció de tocs, ja 

que no és un tipus de document habitual. Existeixen descripcions poc documentades com ara 

la que Xamena fa de la parròquia de Felanitx al s. XVIII o també la que fa Nigorra de la 

Seu81.  D'aquesta  darrera  cal  dir  que  ell  es  refereix  a  uns  tocs  “antics”  i  a  uns  tocs  “actuals”.  

L'etiqueta  de   “actuals”      es   refereix   a   la  dècada  de  1950  que  és  quan   l'autor   redacta   el   text,  

però l'etiqueta   de   “antics”   queda   prou   indeterminada.   Cal   dir,   respecte   d'això,   que   l'autor,  

natural de Felanitx, va arribar a Palma com a alumne del seminari al 1906 i que, per tant, 

podriem   suposar   que   aquesta   etiqueta   de   “tocs   antics”   fes  menció   a   l'època   d'estudiant de 

l'autor, és a dir a principis del s. XX. En tot cas, les campanes que anomena són les que hi ha 

actualment82  i per això no pot referir-se a un temps molt passat ja que la campana Aloy data 

de 1892. 

A continuació presentam el buidatge realitzat de la Consueta de sagristia de 1511. Per la 

realització d'aquest buidatge hem utilitzat una taula que separa els tocs per solemnitats i per 

tipus d'ofici o missa. Pel que fa a les solemnitats, la consueta classifica les celebracions de tot 

l'any en: solemnitat de 3 lliçons, solemnitat de 9 lliçons, solemnitat de semiduplex, solemnitat 

de doble menor, solemnitat de doble mitjana, solemnitat de doble major i la solemnitat 

màxima anomenada Aloy.  Feta aquesta classificació cal saber que cada una d'aquestes 

solemnitats està formada per un ofici de primeres vespres83, un ofici de matines, una missa 

matinal o dels escolans, una missa major i unes segones vespres.  

Aquesta classificació, per tant té una doble articulació: Nivell de solemnitat i tipus de 

celebració. Per a cada una de les combinacions resultants d'aquesta doble articulació he 

                                                 
81 NIGORRA I BARCELÓ,  B.,  “Notas  sobre  los  toques  de  campana  de  nuestra  S.  I.  Catedral  Basílica”  a:  PASCUAL, 
A. (Coord.), La Catedral de Mallorca, Barcelona, Jose J. De Olañeta Editor, 1995, pp. 247-256. 
82  Excepte per la campana Tèrcia que fou refosa al 1991. 
83  La solemnitat de 3 lliçons, la més baixa de les solemnitats, no té primeres vespres. 



 Anàlisi funcional de les campanes de la Seu de Mallorca a l'edat mitjana 

 

55 

 

realitzat una taula de buidatge que intenta respondre a 4 preguntes: 1) Quina campana 

produeix el toc. 2) quin toc produeix i quina durada. 3) Qui és l'agent productor del toc. 4) En 

quin moment es produeix el toc. 

Aquestes taules de buidatge ens hauran de conduir a una anàlisi creuada de les dades. Tant  

des de l'òptica de les solemnitats, com des de l'òptica del tipus de celebració. 
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6.1. La informació de la Consueta de Sagristia 
 

Taula 8: Els tocs a la solemnitat de 3 llissons 

TRES LLIÇONS – MATINES (§387)84 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 

Philomena 100 tirades Escolà setmaner dels senys85 Abans de obrir el temple 

Esquella de tèrcia 50 tirades Setmaner Després  d’obrir  el  temple 

Capell de Sol “enseguonera” [Setmaner]  

Esquella de tèrcia Fer clars Setmaner Abans que lo roder posi dues 
candeles  als  àngels  de  l’altar  
major 

 

 

 

                                                 
84 En  les  taules  de  buidatge  que  segueixen  s’ha  d’entendre  que  ha  usat  la  transcripció  de: SEGUI I TROBAT, G., op. cit.  D’aquí  endavant  ometré  la  cita  indicant  tan  sols  el  
paràgraf (§). 
85  Encarregat  de  tocar  de  la  setmana.  A  partir  d’aquí  l’anomenaré  “setmaner”. 
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TRES LLIÇONS – MATINES AMB OFICI MENUT DE NOSTRA DONA (§387) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 

Philomena 100 tirades Setmaner Abans de obrir el temple 

Esquella de tèrcia 60 tirades Setmaner Després  d’obrir  el  temple 

Campana del Claustre Fer senyal Roder “Quan   voldran   dir   les   lliçons   de  
Nostra  Dona” 

[Capell de Sol] Enseguonar per 10 o 12 tirades Setmaner Després de la senyal de la 
campana del claustre 

Esquella de tèrcia Fer clars Setmaner Després  d’enseguonar 

Campana del Claustre Fer senyal Roder Quan diran la tercera lliçó de 
l’ofici 

Capell de Sol Tocar laudes (10 o 12 tirades) Setmaner [Quan es dirà l'homilia] 

 Batellades [Setmaner]86 Quan sigui hora87 

Gentil 5 o 6 tirades [Setmaner]88 Després [de les batallades] 

Picabaraya 5 o 6 tirades [Setmaner] “Immediatament”  [després  del  toc 

                                                 
86 Encara  que  no  s’especifica  qui  fa  aquests  tocs,  queda  clar  anteriorment  que  l’escolà setmaner està sol en el campanar en les celebracions de 3 lliçons. SEGUÍ I 
TROBAT.  G.,  §  138    “E  nota  que,  al  tochar  de  III lissons,  lo  setmaner  tot  sol  és  tingut  a  tochar.” 
87  “E  és  de  saber  que  les  betallades  se  deuhen  tochar  a  la  una  hora  a  passar”. 
88 Vegeu n. 86. 
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anterior] 
 

TRES LLIÇONS – MISSA MATINAL. Dia  amb octaves (§389) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 

Esquella de tèrcia Senyal de missa, de dues bandes Setmaner Quan el sol voldrà sortir 

 

TRES LLIÇONS – MISSA MATINAL. Dia sense octaves (§389) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Anthoni Baix, esventant un poc Setmaner Quan el sol voldrà sortir 
Seny mitjà 
Philomena 
Gentil 
Picabaraya 

Clars de Rèquiem   

 

TRES LLIÇONS – MISSA MAJOR. (§390-391) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Esquella de tèrcia 100 tirades Setmaner “tochade  la  una  hora  de  die” 
Esquella de tèrcia 100 tirades Escolà coadjutor89 Després del toc anterior 

                                                 
89  Sistema de relleus.  
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Esquella de tèrcia 50 tirades Setmaner90 Després del toc anterior 
Seny Mitjà 
Philomena 
Gentil 
Picabaraya 

clars de rèquiem Setmaner + Coadjutor quant diran lo psalm de Nona, ço 
és Principes 

 Tocs de Sanctus91   
Capell de sol Per Agnus o per sexta Setmaner + Coadjutor Quan Sanctus seran tocats 
 

TRES LLISSONS – VESPRES. (§392) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya Mitja hora  Una hora desprès de migdia 
Philomena 
Capell de Sol 
Gentil 
 

3 trets de Clars de morts 
(començar  i  acabar  a  l’hora) 

Setmaner + Coadjutor92 “Tot  seguit  a  na  Picabaraya” 

Esquella de tèrcia Tocar per vespres93 Setmaner + Coadjutor Després dels 3 trets de clars de 
morts 

Campana del Claustre Fer senyal Roder “Quan   es   dirà   la   tercera   lliçó   de  
morts” 

Esquella de tèrcia Aturar de tocar vespres Setmaner + Coadjutor Després del senyal del roder 
Campana del Claustre Fer senyal Roder Quan diran el salm miserere de 

                                                 
90 “per  manera  que,  entrecanuiant  los  dits  dos  escolans,  tocharan  la  dite  campane  sens  acabar-la  fins  quant  tocharan  les  duas  horas  de  dia;;  e  lauors  acaberan”. 
91  Es  tocava  a  l’inici  del  Sanctus. Aquest toc avisava  que  s’acostava  el  moment  de  la  consagració  de  l’eucaristia  per  a  que  els  ciutadans  s’apropessin  a  l’església  per  a  
rebre-la.  En  aquest  moment  el  Ms.  no  fa  explícit  aquest  toc,  però  seguidament  diu  que  sonarà  na  Capell  de  Sol  “quant Sanctus seran tochats”. 
92  “lo  setmaner  tocharà  les  duas  petites  e  lo  coadjutor  tocharà  l'esquella  de  Matines”. 
93  “tocharà  fins  que  lo  roder  li  ferà  senyal”. 
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Laudes 
Esquella de despertar Ensegonar94 Setmaner + Coadjutor Després del senyal del roder 
Campana del Claustre Fer senyal Roder Quan   diran   l’antífona   Omnis 

Spiritus de Laudes  
Capell de Sol Ensengonar Setmaner + Coadjutor Desprès de la senyal del roder 
Esquella de tèrcia Fer clars Setmaner + Coadjutor En  haver  acabat  d’ensengonar 
 

TRES LLIÇONS – VESPRES SI HI HA OFICI MENUT DE NOSTRA DONA95. (§393) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya Mitja hora  Una hora desprès de migdia 
Philomena 
Capell de Sol 
Gentil 

3 trets de Clars de morts 
(començar  i  acabar  a  l’hora) 

Setmaner + Coadjutor96 Tot seguit a na Picabaraya 

Esquella de tèrcia Tocar per vespres97 Setmaner + Coadjutor Després dels 3 trets de clars de 
morts 

Campana del Claustre Fer senyal Roder Quan es dirà la tercera lliço de 
morts 

Esquella de tèrcia Aturar de tocar vespres Setmaner + Coadjutor Després del senyal del roder 
Campana del Claustre Fer senyal Roder Quan diran el salm miserere de 

Laudes 
Capell de Sol Ensegonar98 Setmaner + Coadjutor Després del senyal del roder 

                                                 
94  “tocharà  fins  que  lo  roder  li  ferà  senyal”. 
95  No hi ha diferencies pel que fa a les vespres amb ofici Menut i  les que no tenen ofici menut. 
96  “lo  setmaner  tocharà  les  duas  petites  e  lo  coadjutor  tocharà  l'esquella  de  Matines”. 
97  “tocharà  fins  que  lo  roder  li  ferà  senyal”. 
98  “tocharà  fins  que  lo  roder  li  ferà  senyal”. 
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Campana del Claustre Fer senyal Roder Quan   diran   l’antífona   Omnis 
Spiritus de Laudes  

Capell de Sol Acaba  d’ensegonar Setmaner + Coadjutor Després de la senyal del roder 
Esquella de tèrcia Fer clars Setmaner + Coadjutor En  haver  acabat  d’ensegonar 
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Taula 9: Els tocs a la solemnitat de 9 lliçons 

NOU LLIÇONS – PRIMERES VESPRES (§ 394) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya "una hora aprés mig jorn, per spay 

de mige hora" 
Setmaner + Coadjutor Només si hi ha morts 

Philomena 
Gentil 
Capell de Sol 

3 trets de clars de morts Setmaner + Coadjutor99 Després del toc anterior. En el cas 
que no hi hagués morts aquest és 
el primer toc 

Seny Mtjà Esventar una estona Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior 
Seny Mitjà Muntar-la Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior  
Campana del Claustre Fer Senyal per acabar. Roder Quan el domer comenci la tercera 

lliçó de morts. 
Campana del Claustre Fer Senyal Roder En acabar el salm miserere de 

Laudes. 
Capell de Sol Ensegonaràn Setmaner + Coadjutor Després del senyal 
Campana del Claustre Fer Senyal per acabar. Roder Quan   començaran   l’antífona   de  

Laudes Omnis Spiritus 
Picabaraya 
Gentil 
Philomena 
Seny Mitjà 

Fer Clars de IX lliçons [Setmaner + Coadjutor + Lanter 
+Setmaner dels escolans] 

 

 

 

                                                 
99  “lo setmaner tocharà les dues petites, e lo coadjutor,  l'altre”. 
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NOU LLIÇONS – PRIMERES  VESPRES.  “Si  [l'endemà]  hi  ha  festa  d'altar”  (§  395) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Anthoni  2 escolans + 2 lanterns  
Philomena Ensegonar  Setmaner dels lanterns   
Philomena 
Gentil 
Capell de Sol 

3 trets de clars  Setmaner + Coadjutor100 Després del toc anterior. 

Seny Mitjà Esventar una estona Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior 
Seny Mitjà Muntar-la Setmaner + Coadjutor Despres.  
Campana del Claustre Fer Senyal per acabar. Roder Quan el domer comenci la tercera 

lliçó de morts. 
Campana del Claustre Fer Senyal Roder En acabar el salm miserere de 

Laudes. 
Capell de Sol Ensegonaràn [per Laudes] Setmaner + Coadjutor Després del senyal [Quan es dirà 

l'homilia] 
Campana del Claustre Fer Senyal per acabar. Roder Quan   començaran   l’antífona   de  

Laudes Omnis Spiritus 
Picabaraya 
Gentil 
Philomena 
Seny Mitja 

Fer Clars de IX lliçons [Setmaner + Coadjutor + Lanter 
+Setmaner dels escolans] 

 

 

 

                                                 
100  “lo  setmaner  tocharà  les  dues  petites,  e  lo  coadjutor,  l'altre”. 



Anàlisi funcional de les campanes de la Seu de Mallorca a l'edat mitjana 

 

64 

 

 

NOU LLIÇONS – PRIMERES  VESPRES.  “Si  [el  vespre]  hi  ha  festa  d'altar”  (§  396) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Esquella de Tèrcia + Philomena “feran  doble” “lo setmaner dels senys tocharà 

l'esquella de Tèrcia e lo lanter 
setmaner tocharà l'esquella de 
Matines” 

“fins quant hora de tochar lo seny 
per l'Aue, Maria.101” 

Antoni  [El setmaner dels senys i el 
setmaner dels lanterns] 

“acadade dite doble” 

Philomena 
Gentil 
Capell de Sol 

3 trets de clars  Setmaner + Coadjutor102 Després del toc anterior.  

Seny Mitjà Esventar una estona Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior 
Seny Mitjà Muntar-la Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior 
Campana del Claustre Fer Senyal per acabar. Roder Quan el domer comenci la tercera 

lliçó de morts. 
Campana del Claustre Fer Senyal Roder En acabar el salm miserere de 

Laudes. 
[Capell de Sol] Ensegonaràn Setmaner + Coadjutor Després del senyal 
Campana del Claustre Fer Senyal per acabar. Roder Quan   començaran   l’antífona   de  

Laudes Omnis Spiritus 
Picabaraya Fer Clars de IX lliçons [Setmaner + Coadjutor + Lanter  

                                                 
101 Aue Maria gratia plena; Dominus tecum: pregària mariana inspirada en l'escena evangèlica de l'anunciació de l'angel Gabriel a Maria (Lc 1,26-38). És el nucli de 
la pregària també mariana de l'Angelus, que s'introduirà posteriorment a la praxi devocional popular mallorquina. Consistia en tres invocacions i respostes tretes de 
l'esmentat text bíblic, combinades amb el rés de tres avemaries intercalades. Aleshores, del "toc d'avemaria", se'n dirà ja "tocar les avemaries", sobretot al migdia, en 
què servirà també per anunciar l'hora de dinar i d'acabar la feina del matí. (Seguí i Trobat, G., op. cit. veure n. 621). 
102  “lo setmaner tocharà les dues petites, e lo coadjutor, l'altre”. 
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Gentil 
Philomena 
Seny Mitjà 

+Setmaner dels escolans] 

 

NOU LLIÇONS – MATINES.  (§ 398 i 399) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Philomena 100 tirades Setmaner  
Seny Migà 50 tirades Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior. 
Campana del claustre103 Fer senyal Roder “[Quan]      los tres psalms de 

Matines de Nostra Dona seran 
dits” 

Capell de Sol  Ensegoneran Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior. 
Picabaraya 
Gentil 
Philomena 
Seny Mitja 

Clars de IX Lliçons [Setmaner + Coadjutor]104 Després del toc anterior. 

Picabaraya 
Gentil 
Philomena 
Seny Mitja 

Clars de IX Lliçons Setmaner + Coadjutor + Lanter 
+Setmaner dels escolans 

“quant se dirà l'homelia” 

 

 

                                                 
103 Aquest toc es realitza només si hi ha ofici menut de Nostra Dona. (§ 398)  “No és la differència del tochar ni de las campanes del dit offici quant hi haurà de Nostra 
Dona, o quant no n·i haurà, sinó en lo veguar aprés del seny Migà, axí com ya és dit.” 
104  No anomena el setmaner dels lantenrs ni al setmaner dels escolans, encara que en la descripció del toc, § 394, els inclou. 
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NOU LLIÇONS – MATINES si hi ha festa d'altar.  (§ 399) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Philomena 100 tirades Setmaner  
Seny Migà 50 tirades Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior. 
Campana del claustre105 Fer senyal Roder “[Quan]      los tres psalms de 

Matines de Nostra Dona seran 
dits” 

Capell de Sol  Ensegoneran [per Laudes] Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior. [Quan es 
digui l'homilia] 

Picabaraya 
Gentil 
Philomena 
Seny Mitjà 

Clars de IX Lliçons [Setmaner + Coadjutor]106 Després del toc anterior. 

Picabaraya 
Gentil 
Philomena 
Seny Mitja 

Clars de IX Lliçons Setmaner + Coadjutor + Lanter 
+Setmaner dels escolans 

“quant se dirà l'homelia” 

Philomena 
Esquella de Tèrcia 

Fer   dobles,   “per spay de X o XII 
tirades” 

Lanter + Setmaner dels escolans Després del toc anterior 

Gentil Fer senyal de Prima  [Lanter + Setmaner dels escolans] E si serà hora 
Picabaraya Fer senyal de Missa segona [Lanter + Setmaner dels escolans] E si serà hora 
 

 

                                                 
105 Aquest toc es realitza només si hi ha ofici menut de Nostra Dona. (§ 398)  “No és la differència del tochar ni de las campanes del dit offici quant hi haurà de Nostra 
Dona, o quant no n·i haurà, sinó en lo veguar aprés del seny Migà, axí com ya és dit”. 
106  No anomena el setmaner dels lantenrs ni al setmaner dels escolans, encara que en la decripció del toc, (§ 394), els inclou. 



Anàlisi funcional de les campanes de la Seu de Mallorca a l'edat mitjana 

 

67 

 

NOU LLIÇONS – MISSA DELS ESCOLANS.  (§ 400) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 

Esquella de Tèrcia Tocar a dues bandes107 Setmaner “a las horas retudes” 

 

NOU LLIÇONS – MISSA MAJOR.  (§ 401) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Seny Mitjà108 Mitja hora109 Setmaner “a la una hora y mige de dia” 
 Començaràn les hores  Després del toc anterior 
Picabaraya 
Gentil 
Philomena 
Seny Mitja 

Clars de IX Lliçons [Setmaner + Coadjutor + Lanter 
+Setmaner dels escolans] 

Quan acabaràn les hores 

 Tocar Sanctus  Durant el Sanctus 
Capell de Sol 110 Tocar a tostemps [per Agnus] setmaner  
 

 

 
                                                 
107  “si serà diumenge, tochar-l·a alta sinch o sis tirades”. 
108  “si serà dijous, o disapte, o diumenge, en loch del seny Migà, tocharan N'Anthoni”. 
109  Si  hi  ha  “just  impediment”  o  bé  “algun  cos  [difunt]  tocharan lo dit seny baix per una stona a l'arrenchar”. 
110  Si és dissabte, en lloc de na Capell de Sol, toquen el seny Migà. Si és diumenge na Philomena. 
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NOU LLIÇONS – SEGONES VESPRES.  (§ 404) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya "una hora aprés mig jorn, per spay 

de mige hora" 
Setmaner + Coadjutor Només si hi ha morts 

Philomena 
Gentil 
Capell de Sol 

3 trets de clars  Setmaner + Coadjutor111 Després del toc anterior. En el cas 
que no hi hagués morts aquest és 
el primer toc. 

Seny MItjà Fins a la senyal del Roder Setmaner  + Coadjutor Després del toc anterior 
Campana del Clautre Fer senyal Roder “quant lo domer dirà la terça lissó 

de morts” 
Campana del Clautre Fer senyal Roder “[Quan]   lo psalm de Miserere de 

Laudes de morts serà dit” 
Capell de Sol  Ensegonar - “fins que lo roder los 

ferà senyal” 
Semaner  + Coadjutor Després del toc anterior 

Campana del Clautre Fer senyal Roder “quant los fedrins diran l'antípho-
na de Laudes de morts, ço és 
Omnis spiritus” 

Picabaraya 
Gentil 
Philomena 
Seny Mitjà 

Clars de IX Lliçons [Setmaner + Coadjutor + Lanter 
+Setmaner dels escolans] 

Després del toc anterior 

 

 

 

                                                 
111  “lo  setmaner  tocharà  les  dues  petites,  e  lo  coadjutor,  l'altre”. 



Anàlisi funcional de les campanes de la Seu de Mallorca a l'edat mitjana 

 

69 

 

NOU LLIÇONS – SEGONES VESPRES si hi ha ofici menut de Nostra Dona.  (§ 404) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya "una hora aprés mig jorn, per spay 

de mige hora" 
Setmaner + Coadjutor Només si hi ha morts 

Philomena 
Gentil 
Capell de Sol 

3 trets de clars  Setmaner + Coadjutor112 Després del toc anterior. En el cas 
que no hi hagués morts aquest és 
el primer toc. 

Seny Mitjà113 Fins a la senyal del Roder Setmaner  + Coadjutor114 Després del toc anterior 
Campana del Claustre Fer senyal Roder “quant los fedrins diran l'antípho-

na de Laudes de morts, ço és 
Omnis spiritus” 

Capell de Sol115 Ensegonar – Fins a la senyal del 
roder 

116  Després del toc anterior 

Campana del claustre Fer senyal Roder “[Quan]   lo domer dirà la capítula 
de Nostra Dona” 

Picabaraya 
Gentil 
Philomena 
Seny Mitjà 

Clars de IX Lliçons [Setmaner + Coadjutor + Lanter 
+Setmaner dels escolans] 

Després del toc anterior 

Gentil + Capell de Sol117 Fer doble Setmaner + Coadjutor Al vespre 
Seny del Perdó118  [Setmaner + Coadjutor] Després del toc anterior 
                                                 
112  “lo  setmaner  tocharà  les  dues  petites,  e  lo  coadjutor,  l'altre”. 
113  “Els  dissabtes  en  lloc  del  seny  Migà  tocaven  n'Anthoni”. 
114  Per tocar n'Anthoni els dissabtes tocaven els 2 escolans i els 2 lanters. 
115  “Els  dissabtes  ensegonaran  amb  na  Philomena”. 
116  “Els  dissabtes  ensegona  el  setmaner  dels  lanters”. 
117  Aquest toc només es fa els dissabtes. 
118  Aquest toc només es fa els dissabtes. 
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Taula 10: Els tocs a la solemnitat de Semidúplex 

SEMIDÚPLEX119 – PRIMERES VESPRES (§ 408 i 410) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya  [Setmaner]  
Gentil + Capell de Sol Fer doble - “per bon spay” Setmaner + Coadjutor dels lanters Mitja hora després de començar na 

Picabaraya (toc anterior) 
Pissà [25 tirades]120 [Setmaner + Coadjutor dels 

lanters] 
Després del toc anterior 

[Philomena + Capell de sol + 
Gentil]121 

Tres trets de clars de morts   

 

SEMIDÚPLEX – PRIMERES VESPRES  si hi ha morts (§ 408) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya  [Setmaner]  
[Philomena + Capell de sol + 
Gentil]122 

Tres trets de clars de morts   

Gentil + Capell de Sol Fer doble - fins a la senyal del 
roder 

Setmaner + Coadjutor dels lanters Mitja hora després de començar na 
Picabaraya (toc anterior) 

[Campana del Claustre] Fer senyal Roder “[Quan]   lo domer dirà la terça 

                                                 
119  Festivitats  de  semudúplex:    “cap d'octaues d'octaues solemnes, axí com dominica in albis, qui és cap d'octaues de Pascho; e lo cap d'octaues de Corpocrist; e lo 
cap d'octaues de Nostra Dona d'agost; e lo <cap d'>octaues de Tots Sancts". 
120  Al § 408 indica 25 tirades si hi ha morts. 
121  Reconstruit  a  partir  de  la  descripció  “Clars  de  morts”  del  § 392.  
122  Reconstruit  a  partir  de  la  descripció  “Clars  de  morts”  del  § 392.  
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lissó de morts” 
[Campana del Claustre] Fer senyal Roder “quant lo psalm de Miserere de 

Laudes de morts serà dit” 
Pissà 25 tirades Setmaner + Coadjutor dels lanters  
Pissà + Mitjà + [Gentil]123 Clars dobles Setmaner + Coadjutor + 

Coadjutor lanter 
Després del toc anterior 

 

SEMIDÚPLEX – MATINES (§ 411 - 412) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Philomena " per spay de cent tirades" Setmaner Quan el setmaner sigui al 

campanar 
Gentil + Capell de Sol Fer dobles de 50 tirades Setmaner + Coadjutor dels lanters Després del toc anterior 
Pissà 10 o 12 tirades Setmaner + Coadjutor dels lanters Després del toc anterior 
Pissà + Mitjà + Gentil Clars dobles Setmaner + Coadjutor + 

Coadjutor lanter 
Després del toc anterior 

[Pissà + Mitjà + Gentil]124 Clars  dobles  “per  Laudes” “los dos escolans y los lanters” “quant diran l'homelia” 
Pissà batallades Setmaner “si  serà  hora” 
 

SEMIDÚPLEX – MISSA MATINAL125 (§ 413) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 

                                                 
123  Al  §  411  diu  “lo lanter setmaner té esser en fer aquests clars; e és tingut de tochar l'esquella de Prima". 
124  "axí com ya és dit". 
125  "En nigun altre cap de las dites octaues, no·y haurà missa matinal dels escolans, sinó en aquesta de Pascho". 
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Esquella de tèrcia  Setmaner "a las horas retudes" 

 

 

SEMIDÚPLEX – MISSA MAJOR (§ 414 - 415) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Gentil + Capell de Sol Fer doble - "dobleran circa de tres 

quarts aprés la una hora" 
Setmaner + Coadjutor dels lanters "a la una hora de dia" 

Pissà 15 tirades Setmaner + Coadjutor dels lanters Després del toc anterior 
 Diran les hores ???   
“de totes les campanes ab los dos 
senys Pissà y Mitjà”  [+  Gentil] 

Fer clars dobles [Setmaner + Coadjutor dels 
lanters] 

“tornant la processó de la claustre 
dins l'església” 

   En el moment del Sanctus 
Gentil + Capell de Sol Fer doble per Agnus Setmaner + Coadjutor dels lanters Després del toc anterior 
Pissà Tocar per Deo Gratia Setmaner Després de menjar126 
 

 

 

 

 

                                                 
126  Menjar: referit a l'eucaristia. 
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SEMIDÚPLEX – SEGONES VESPRES (§ 416) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
[Picabaraya] [una hora aprés mig jorn, per spay 

de mige hora] 
[Setmaner + Coadjutor] [Només si hi ha morts] 

[Philomena 
Gentil 
Capell de Sol] 

3 trets de clars de morts127 [Setmaner + Coadjutor] [Després del toc anterior. En el cas 
que no hi hagués morts aquest és 
el primer toc] 

                                                 
127  La consueta  només  diu:  “fets  los  tres  trets  de  clars  de  morts”.  L'estructura  del  toc  així  com  el  toc  de  Picabaraya  que  el  precedeix han estat deduits a partir dl 
l'apartat de segones vespres de la solemnitat de 9 lliçons. 
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Taula 11: Els tocs a la solemnitat de Doble menor 

DOBLE MENOR – PRIMERES VESPRES (§ 417) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabarayha "una hora aprés mig jorn, per spay 

de mige hora" 
Setmaner + Coadjutor Només si hi ha morts 

Philomena 
Gentil 
Capell de Sol 

3 trets de clars de morts Setmaner + Coadjutor128 Després del toc anterior. En el cas 
que no hi hagués morts aquest és 
el primer toc. 

Gentil 
[Capell de Sol] 

Doblaran Coadjutor lanter + setmaner129  

Campana del claustre Fer senyal per acabar Roder “Quan  lo  domer  dira  la  terça  lliço  
de  morts” 

Campana del claustre Fer senyal per començar Roder Quan comenci el Miserere 
Seny Pissà 
Seny Mitjà 

Doblaran Coadjutor i Setmaner + Lanter130 En sentir la senyal del Roder 

Campana del claustre Fer senyal per acabar Roder Quan   “los fadrins diran 
l'antíphona de Laudes de morts, ço 
és Omnis spiritus” 

Seny Pissà 
Seny Mitjà 

Clars Dobles Coadjutor 
Setmaner + Lanter131 

Després de la senyal del Roder 

Seny Pissà Tocar per completes Semaner En acabar el Magnificat 
 

                                                 
128  “lo setmaner tocharà les dues petites,  e  lo  coadjutor,  l'altre”. 
129  “El  coadjutor  lanter  tocarà  l'esquella  Gentil  mentre  que  el  setmaner  s'ocupa  de  l'esquella  d'ensengonar”. 
130  El coadjutor s'encarrega del seny Pissà, mentre que el setmaner i el lanter s'encarreguen del seny Mitjà. 
131  Veure nota anterior. 
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DOBLE MENOR – MATINES (§ 418 i 419) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Philomena 100 tirades Setmaner Per començar 
Gentil + Capell de Sol “dobleran per spay de sinquante 

tirades” 
Coadjutor Lanter + Setmaner 
respectivament 

En acabar les tirades anteriors 

Pissà + Mitjà "dobleran per spay de X o XII 
tirades" 

Coadjutor dels escolans (Pissà) i 
Setmaner + Coadjutor lanter 
(Mitjà) 

“quant la dite doble serà acadade, 
aprés per poch spay” 

Pissà + Mitjà Faran Clars dobles Coadjutor dels escolans (Pissà) i 
Setmaner + Coadjutor lanter 
(Mitjà) 

En acabar el toc anterior 

Pissà + Mitjà132 [+ Gentil] Faran Clars dobles per laudes Coadjutor dels escolans (Pissà) i 
Setmaner + Coadjutor lanter 
(Mitjà) 

Quan diran l'homilia 

[Aloy] Seny del Perdó  Despres dels del dobles anterior 
Pissà Tocarà per a prima Setmaner Després del seny del perdó 
 

DOBLE MENOR – MISSA MATINAL (§ 420) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Pissà i Mitjà Doblaran Setmaner + Coadjutor  
Esquella de Tèrcia133 [5 o 6 tirades]134 Setmaner Després del toc anterior 
 

                                                 
132 "E si serà festa d'altar, feran doble de l'esquella de Matines e de la de Tèrcia, en aquesta manera: que, acadant les esquellas altres, aquestas dues resteran doblant." 
133  Aquest toc s'efectua només si és diumenge. 
134  Reconstrucció d'aquest toc a partir de l'esquema de missa matinal de IX llissons. 
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DOBLE MENOR – MISSA MAJOR (§ 421) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Gentil + Capell de Sol Doblaran135 Coadjutor lanter + Setmaner “tochade la una hora de die” 
Mitjà + Pissà Doblaran Coadjutor lanter + Setmaner Després del toc anterior 
Mitjà + Pissà Clars dobles Coadjutor + dos lanters Si   és   diumenge:   “quant la 

processó, axint de la claustre, 
entrerà en l'esglàsia”.   
Si  no  és  diumenge:  “quant diran lo 
psalm de Nona, ço és Principes” 

 Sanctus   
Gentil + Capell de Sol Doblaran136 Lanter + Setmaner Després del Sanctus 
Pissà Deo Gracias Setmaner Després de menjar137 
 

DOBLE MENOR – SEGONES VESPRES (§ 422) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabarayha "una hora aprés mig jorn, per spay 

de mige hora" 
Setmaner + Coadjutor Només si hi ha morts 

Philomena 
Gentil 
Capell de Sol 

3 trets de clars de morts Setmaner + Coadjutor138 Després del toc anterior. En el cas 
que no hi hagués morts aquest és 
el primer toc. 

Seny Pissà Tocar per completes Semaner En acabar el Magnificat 

                                                 
135  “fins quasi a las duas horas de dia.” 
136  Seguint l'esquema de la Missa Major de Semidúplex, aquest toc és Doble per Agnus. 
137  Referint-se a la comunió. 
138  “lo setmaner tocharà les dues petites,  e  lo  coadjutor,  l'altre”. 
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Taula 12: Els tocs a la solemnitat de Doble mitjana 

DOBLE MITJANA – PRIMERES VESPRES (§ 423) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya 3 trets de mort [Setmaner]  
Capell de Sol + Philomena [+ 
Gentil] 

Doblar [fer clars de mort] Lanter + Setmaner Després de l'anterior 

[Esquella del Claustre]  Fer Senyal Roder “[Quan]   lo domer dirà la terça 
lissó de morts” 

Pissà + Mitjà + [Gentil] Fer Clars dobles Lanter + Setmaner + 
[Coadjutor]139 

Després del toc anterior 

Pissà Tocar per completes Setmaner “quant Magnificat serà dit” 
 

DOBLE MITJANA – MATINES (§ 424, 425, 426) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Philomena 100 tirades Setmaner  
Capell de Sol + Philomena Doblar 50 tirades Lanter + Setmaner Després del toc anterior 
Pissà + Mitjà Doblar 10 o 12 tirades Coadjutor + 

lanter + Setmaner 
“quant hauran acadat, aprés per 
poch spay” 

Pissà + mitjà + Gentil Fer Clars dobles Coadjutor + 
lanter + Setmaner 

Després del toc anterior 

Pissà + mitjà + Gentil140 Fer Clars dobles [per laudes] Coadjutor + “quant se dirà l'homelia” 

                                                 
139 Al paràgraf 411 ens descriu el toc de Clars dobles. En el 423 no escriu la campana Gentil però suposam que al tractar-se del mateix toc cal afergir-la. De la mateixa 
manera cal afegir l'escolà coadjutor per fer sonar la tercera campana. 
140  "E si serà festa d'altar, feran doble de l'esquella de Matines e de la de Tèrcia, en aquesta manera: que, acadant les esquellas altres, aquestas dues resteran 
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lanter + Setmaner 
 

DOBLE MITJANA – MISSA MATINAL (§ 427) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Pissà i Mitjà Doblaran Setmaner + Coadjutor  
Esquella de Tèrcia141 [5 o 6 tirades]142  Després del toc anterior 
 

DOBLE MITJANA – MISSA MAJOR (§ 428) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Capell de Sol + Philomena "Doblar fins "a la una hora y 

mige"143 
Coadjutor + Setmaner “tochade la una hora de dia” 

Pissà + Mitjà Doblar 10 i 12 tirades Coadjutor + 
Setmaner + Lanter 

“e quant hauran acadat, aprés per 
poch espay” 

 Toc de Sanctus.   
Capell de Sol + Philomena Fer Doble Setmaner + lanter Quan hauran tocat Sanctus 
Pissà  Tocar per Deo Gratia144 Setmaner Després de menjar145 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
doblant". 
141 Aquest toc s'efectua només si és diumenge. 
142 Reconstrucció d'aquest toc a partir de l'esquema de missa matinal de IX llissons. 
143 La durada d'aquest toc és de mitja hora. L'hora exacta dependria de la sortida del sol. La consueta diu que en el cas de no haver-hi sermó, aquest toc hauria de 
durar una hora  i el segúent toc no es realitzaria. 
144 Aquest toc també s'anomenava tocar per Nona. 
145 Referint-se a la comunió. 
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DOBLE MITJANA – SEGONES VESPRES (§ 429) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya 3 trets de mort [Setmaner]  
Philomena + Gentil + Capell de 
Sol 

3 trets de clars de morts Setmaner + Coadjutor Després del toc anterior 

Capell de Sol + Philomena Doblar Lanter + Setmaner Després de l'anterior 
[Esquella del Claustre]  Fer Senyal Roder “[Quan]   lo domer dirà la terça 

lissó de morts” 
Pissà + Mitjà + [Gentil] Fer Clars dobles Lanter + Setmaner + 

[Coadjutor]146 
Després del toc anterior 

Pissà Tocar per completes Setmaner “quant Magnificat serà dit” 

                                                 
146 Al paràgraf 411 ens descriu el toc de Clars dobles. En el 429 no escriu la campana Gentil però suposam que al tractar-se del mateix toc cal afergir-la. De la mateixa 
manera cal afegir l'escolà coadjutor per fer sonar la tercera campana. 
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Taula 13: Els tocs a la solemnitat de Doble major 

DOBLE MAJOR – PRIMERES VESPRES (§ 430 I 431) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya 3 trets de morts [Setmaner]  
Philomena + Gentil + Capell de 
Sol 

3 trets de clars de morts Coadjutor + Setmaner Després del toc anterior 

Philomena + Tèrcia Doblar 50 tirades Lanter + Setmaner Després del toc anterior 
Pissà + Mitjà Doblar 10 o 12 tirades Coadjutor + Setmaner Després del toc anterior 
[Pissà + Mitjà + Gentil] Clars dobles [Coadjutor + Setmaner + Lanter] Després del toc anterior 
 

DOBLE MAJOR – MATINES (§ 432 i 433) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Philomena 100 tirades Setmaner Per començar 
Philomena + Tèrcia “dobleran per spay de sinquante 

tirades” 
Coadjutor lanter + Setmaner En acabar les tirades anteriors 

Pissà + Mitjà "dobleran per spay de X o XII 
tirades" 

Coadjutor dels escolans (Pissà) i 
Setmaner + Coadjutor lanter 
(Mitjà) 

“quant la dite doble serà acadade, 
aprés per poch spay” 

Pissà + Mitjà [+ Gentil] Faran Clars dobles per Laudes Coadjutor dels escolans (Pissà) i 
Setmaner + Coadjutor lanter 
(Mitjà) 

Quan diran l'homilia 

Pissà Tocarà per a prima Setmaner Després del toc anterior 
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DOBLE MAJOR – MISSA MATINAL (§ 434) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Pissà + Mitjà Doblaran Setmaner + Coadjutor  
Esquella de Tèrcia147 [5 o 6 tirades] Setmaner Després del toc anterior 
 

DOBLE MAJOR – MISSA MAJOR (§ 435) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Philomena i Tèrcia Fer dobles Lanter (Philomena) + Setmaner 

(Tèrcia) 
“a  la  1  hora  del  dia” 

Pissà + Mitjà Doblar per X o XII tirades Coadjutor (Seny Pisà) + Setmaner 
+ Lanter (Mitjà) 

Després del toc anterior i menre 
duràs la processó per dins el 
claustre. 

Pissà + Mitjà + Gentil Clars dobles Coadjutor + Setmaner + Lanter Quan la processó entrava a 
l'esglesia 

 Sanctus   
Philomena + Tèrcia Fer dobles Lanter (Philomena) + Setmaner 

(Tèrcia) 
Després de tocar el Sanctus 

Pissà + Mitjà Tocar per Deo Gratias Coadjutor (Pisà) + Setmaner 
(Mitjà) 

“Apres  de  menjar” 

 

 

 

                                                 
147 Aquest toc s'efectua només si és diumenge. 
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DOBLE MAJOR – SEGONES VESPRES (§ 436 i 437) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya 3 trets de morts [Setmaner]  
Philomena + Gentil + Capell de 
Sol 

3 trets de clars de morts Coadjutor + Setmaner Després del toc anterior 

Philomena + Tèrcia Doblar 50 tirades Lanter + Setmaner Després del toc anterior 
Pissà + Mitjà Doblar 10 o 12 tirades Coadjutor + Setmaner Després del toc anterior 
[Pissà + Mitjà + Gentil] Clars dobles [Coadjutor + Setmaner + Lanter] Després del toc anterior 
Pissà Tocar per completes Setmaner “Quan  lo  Magnificat serà  dit” 
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Taula  14:  Els  tocs  a  la  solemnitat  d’Aloy 

ALOY – PRIMERES VESPRES (§ 438 i 439) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya 3 trets de morts [Setmaner]  
Philomena + Gentil + Capell de 
Sol + Tèrcia148 

Trets de Clars de Morts Coadjutor + Setmaner + Lanter Després del toc anterior 

Aloy "tocharan N'Aloy  
rahonablement" 149 

Coadjutor + Setmaner + Lanter + 
Roder 

“quant los dits tres trets seran 
acadats” 

Philomena + Tèrcia Fer dobles Coadjutor + Setmaner  Després de l'anterior 
Esquella del Claustre Fer senyal Roder “[quan]   domer dirà la terça lissó 

de morts” 
Esquella del Claustre Fer senyal Roder “quant lo Miserere de Laudes de 

morts serà dit” 
Mitjà + Anthoni Fer doblar X o XII tirades Coadjutor + Lanter Després de l'anterior 
 Fer clars generals150 Coadjutor + Lanter + Setmaner + 

Roder 
Després de l'anterior 

Anthoni Tocar per Completes Coadjutor + Lanter + Setmaner + 
Roder 

“E quant lo Magnificat serà dit” 

Anthoni + Mitjà Fer Dobles Coadjutor + Lanter + Setmaner + Després del toc anterior 

                                                 
148  “quan Ne Picabarayha serà tochade, feran los tres trets de clars de morts, en los quals tres trets s·i ajusterà una campana, ço és l'esquella de Tèrcia, la qual lo 
setmaner dels lanters tocharà. En les altres diades ne festas, en aquests tres trets demunt dits, tocharan sols tres campanes; e en aquestas festiuitats de N'Aloy, tocharan 
quatre campanes.” 
149 La consueta no determina  quin  tipus  de  toc.  Encara  que  l'adverbi  “rahonablement”  ens  fa  suposar  que  el  toc  tenia  una  durada  considerable.  Cal  pensar que l'esforç 
a realitzar per moure n'Aloy era molt superior al de qualsevol altra campana.  
150 A la consueta no s'especifica quines  campanes  sonen  en  aquests  Clars  generals.  L'adjectiu  “generals”  pot  fer  suposar  que  hi  formen  part  totes  les  campanes  encara 
que pels recursos humans disponibles (4 homes) això no és possible. Pel seu tamany el més segur és que Aloy i Anthoni no sonassin en aquests Clars generals.  Una 
opció podria ser: 1 home pel seny Pissà, 1 home pel seny Mitjà. 1 home per na Picabaraya i na Gentil i el darrer home per na Philomena i na Tèrcia. 
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Roder 
Aloy Seny del Perdó Coadjutor + Lanter + Setmaner + 

Roder 
Després del toc anterior 

 

ALOY – MATINES (§ 440) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Aloy "per bon tret" “tots  els  escolans  i  lanters”  
Philomena + Tèrcia Fer doble per 50 tirades Lanter (Philomena) + Setmaner 

(Tèrcia) 
Després del toc anterior 

Mitjà + Anthoni Fer doble per X o XII tirades Coadjutor (Mitjà) + Setmaner + 
Lanter (Anthoni) 

Després del toc anterior 

 Clars generals “tots  los  personatges  dits” Després del toc anterior 
Mitjà + Anthoni "Fer doble per poch temps" [per 

laudes] 
[Coadjutor (Mitjà) + Setmaner + 
Lanter (Anthoni)] 

Després del toc anterior [Quan 
diguen l'homilia] 

Anthoni Tocar per Prima Setmaner + Lanter Després del toc anterior 
 

ALOY – MISSA MATINAL151 (§ 441) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Pissà + Mitjà "sols tocharan un poch de duas 

bandes" 
Coadjutor (Pissà) +Setmaner 
(Mitjà) 

 

 

                                                 
151 “En aquestas festiuitats de N'Aloy, no·y haurà missa matinal dels escolans, acceptat lo dia de sanct Pera, y lo die de sanct Barnat, y lo die de Tots Sants, que en 
cascuna d'aquestas festiuitats se dirà missa matinal en lo altar propri de cascuna festiuitat”. 
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ALOY – MISSA MAJOR (§ 442 i 443) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Philomena + Tercia "dobleran fins a la una hora de 

dia" 
Coadjutor (Philomena) + 
Setmaner (Tèrcia) 

 

Mitjà + Antoni Doblar X o XII tirades Coadjutor (Mitjà) + Setmaner + 
Lanter (Anthoni) 

“quant dite doble serà acadade” 

 Clars Generals [Coadjutor + Lanter + Setmaner + 
Roder]152 

“quant la processó de la claustre 
axirà de la dite claustre per entrar 
dins l'església” 

 Sanctus   
Philomena + Tercia dobleran, per una stoneta, per 

Agnus o per Sexta 
Lanter (Philomena) + Setmaner 
(Tèrcia) 

Després de l'anterior 

Anthoni Tocar per Deo Gratia Lanter + Setmaner “Aprés  de  menjar” 
 

ALOY – SEGONES VESPRES (§ 444) 

Campana Tocs i durada Campaner Horari o Moment litúrgic 
Picabaraya 3 trets de morts [Setmaner]  
Philomena + Gentil + Capell de 
Sol + Tèrcia153 

Trets de Clars de Morts Coadjutor + Setmaner + Lanter Després del toc anterior 

                                                 
152  La consueta no ho especifica. Ho hem reconstruit des de la taula de Primeres vespres de Aloy. 
153 “quan Ne Picabarayha serà tochade, feran los tres trets de clars de morts, en los quals tres trets s·i ajusterà una campana, ço és l'esquella de Tèrcia, la qual lo 
setmaner dels lanters tocharà. En les altres diades ne festas, en aquests tres trets demunt dits, tocharan sols tres campanes; e en aquestas festiuitats de N'Aloy, tocharan 
quatre campanes.” 
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Aloy "tocharan N'Aloy  
rahonablement" 154 

Coadjutor + Setmaner + Lanter + 
Roder 

“quant los dits tres trets seran 
acadats” 

Philomena + Tèrcia Fer dobles Coadjutor + Setmaner  Després de l'anterior 
Esquella del Claustre Fer senyal Roder “[quan]   domer dirà la terça lissó 

de morts” 
Esquella del Claustre Fer senyal Roder “quant lo Miserere de Laudes de 

morts serà dit” 
Mitjà + Anthoni Fer dobar X o XII tirades Coadjutor + Lanter Després de l'anterior 
 Fer clars generals155 Coadjutor + Lanter + Setmaner + 

Roder 
Després de l'anterior 

Anthoni Tocar per Completes Coadjutor + Lanter + Setmaner + 
Roder 

“E quant lo Magnificat serà dit” 

Anthoni + Mitjà Fer Dobles Coadjutor + Lanter + Setmaner + 
Roder 

Després del toc anterior 

Aloy Seny del Perdó Coadjutor + Lanter + Setmaner + 
Roder 

Després del toc anterior 

 

 

 

 

                                                 
154  La  consueta  no  determina  quin  tipus  de  toc.  Encara  que  l'adverbi  “rahonablement”  ens  fa  suposar  que  el  toc  tenia  una  durada considerable. Cal pensar que l'esforç 
a realitzar per moure n'Aloy era molt superior al de qualsevol altra campana.  
155 A  la  consueta  no  s'especifica  quines  campanes  sonen  en  aquests  Clars  generals.  L'adjectiu  “generals”  pot  fer  suposar  que  hi  formen part totes les campanes encara 
que pels recursos humans disponibles (4 homes) això no és possible. Per la seva mida el més segur és que Aloy i Anthoni no sonassin en aquests Clars generals.  Una 
opció podria ser: 1 home pel seny Pisà, 1 home pel seny Mitjà. 1 home per na Picabaraya i na Gentil i el darrer home per na Philomena i na Tèrcia. 
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Davant aquesta inmensitat d'informació proporcionada per la consueta, resulta quasi instintiu 

demanar-se fins a quin punt, aquest codi sonor complexíssim, era conegut  pel poble. Car, 

avui en dia sentim campanes i la majoria de nosaltres no som capaços de comprendre res.  És 

ben senzill, les camanes ja no són un mitjà comunicatiu vàlid per al s. XXI. Però en el s. XVI 

eren ben bé un mass media.  

El P. Bartomeu Nigorra, a la seva descripció dels tocs de la Seu, ens dona unes notes 

autobiografiques importants per a entendre el seu aprenentatge dels tocs dels campanars de la 

ciutat. 

“Nuestra   afición   por   las   campanas,  más   bien   nuestro   entusiasmo   por   ellas,   nos  

viene de muy pequeñuelo, cosa no extraña, ya que vinimos al mundo a la sombra 

del esbelto campanario de la parroqia de San Miguel de Felanitx. ¡Con cuánto 

entusiasmo prestaba mi ayuda en el toque de campanas de la iglesia de San 

Alfonso de Ligorio o en el campanario de la parroquia! Lo pedia como una gracia 

y disfrutaba con ello como el mejor de los juguetes. Me sabia perfectamente todos 

los toques y combinaciones usuales. Ya en el Seminario (septiembre de 1906) 

presto me fueron conocidos no sólo los toques de la Catedral, Santa Eulalia, San 

Jerónimo y Santa Clara, iglesias más cercanas, sino también los de los templos 

que se hallaban en el extremo opuesto de la ciudad de entonces, como Santa Cruz, 

San  Jaime,  Capuchinas,  San  Miguel,  Santa  Catalina  de  Siena,  etc.”156 

Tal com apunta Nigorra, els tocs són tradicions locals, que poden divergir  completament de 

tocs de funció anàloga en altres ciutats. Per tant aquest codi, és reconegut únicament pels 

nadius de la ciutat o habitants d'aquesta. Miguel Ángel Marin escriu també en aquesta 

direcció: 

“[...]   Posiblemente,   las   campanas   eran   un elemento local que solo los nativos 

podrian decodificar y comprender completamente. [...] En algunos casos, se 

mandó redactar regulaciones que trabajosamente describen como tañer las 

campanas en función de las ocasiones.  [...] En este sentido se podria argumentar 

que el sonido de las campanas ayudó, en cierta medida, a crear un sentido de 

                                                 
156  NIGORRA I BARCELÓ, B., op. cit. p. 247. 
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delimitación  espacial  y  de  identidad  local.”157 

Aquesta complexitat en els tocs és una característica dels campanars sud- europeus ja que en 

el centre del continent, la tradició dels carrillons oferia als campanars una riquesa melòdica 

que havia de ser substituida, en els campanars del sud, amb la varietat rítmica i combinatòria 

dels tocs. Així ho explica Llorenç Barber: 

“[...]  En  España  no  existe   la   tradición  del  carrillón, esto es, de los conjuntos de 

campanas afinadas formando escalas temperadas de manera que pudieran 

reproducir melodias. [...] Frente a la pobreza i la uniformidad de las técnicas 

europeas de vibrar campanas, limitadas a los golpes con badajo (interiores o 

exteriores) sobre campanas fijas, los campaneros españoles han desarrollado un 

sinfín de técnicas para sacar el mejor partido sonoro a un instrumento 

enormemente pesado y de una sola nota por  pieza.”158 

Per tal de sintentitzar encara més la informació donada per la consueta he realitzat una  analisi 

creuada d'informació relacionant  la doble articulació de les taules de buidatge. En  un eix hi 

trobam les solemnitats, i en l'altre el tipus d'ofici. Aquesta és la forma resultant: 

Taula  15:  Estructura  de  l’anàlisi creuada: solemnitat / celebració 

 3 Lliçons 9 Lliçons Semiduplex Doble menor Doble 
Mitjana Doble Major Aloy 

Primeres 
Vespres        

Matines        

Missa Matinal        

Missa Major        

Segones 
Vespres        

 

D'aquesta anàlisi n'he pogut extreure una relació dels tipus de tocs realitzats,  de les campanes 

usades i de les celebracions on s'efectuaven. El resum d'aquesta anàlisi és la següent taula de 

tocs: 

                                                 
157  Marin, M.A., op. cit. pp. 22-23 . 
158  BARBER, Ll., La Ciudad y sus ecos, s.l., 1997, Ed. Online: www.campaners.com (Darrera consulta: 14/8/13), 
p. 16. 

http://www.campaners.com/
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6.2. Descripció dels tocs 
 

Taula 16: Descripció dels tocs 

Batellades o tirades: Acte de tirar del batall. El batall en aquella època era interior, això vol dir 

que aquest toc s'efectuava a distància curta.  Això, juntament amb el fet que 

en la majoria de casos la consueta descriu aquest toc dient-ne la quantitat i 

que aquesta sol ser una quantitat alta, fa pensar que les batellades i les 

tirades es fecin a una velocitat considerable. 

Fer Trets: Tocar un tret significa percudir la campana amb el batall 3 vegades 

consecutives. Habitualment els trets podien agrupar-se de 3 en 3. Així, tres 

trets, resulten 3 grups de 3 batellades. 

Tocar a dues bandes:  Aquest toc es realitza percudint el batall a ambdós costats oposats de la 

boca interior de la campana. Tenint en compte que les  boques de les 

campanes gòtiques oscilaven entre els 70 i els 100  cm cal pensar que 

aquest era un toc més lent que el de les batellades, ja que el batall hauria de 

recorrer molt més espai.   

Esventar:  En aquest toc no es mnanipula el batall, sinó que aquest queda lliure i 

manipula la campana. Aquesta es mou en el seu eix (siyuat entre el cos de 

la campana i el contrapes) prodint un lleuger cop del batall en cada 

esventada. És important que en aquest cop, la campana no s'aixequi més de 

90º. 
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Imatge  8:  Tècnica  de  rotar  l’eix  d’una  campana 

Tombar, Voltar, 

Muntar, Pujar, Volar: 

Tots aquest termes es refereixen al toc produit amb la mateixa tècnica  que 

el toc d'esventar, però en aquest cas la campana es duita fins al seu zenit i 

amollada amb tot el seu pes.  A partir d'aqui hi hauria dues possibilitats de 

continuitat. En el primer cas la campana es deixaria caure i sonar fins que 

la força de la caiguda acabàs per esvair el so, mentre que en el segon cas els 

escolans haurien d'aprofitar el moviment ascendent de la campana per 

tornar a penjar-se del contrapes per tal de tornar  a enlairar la campana 

tantes vegades com fos pertinent. 

Fer Senyal Aquest és un toc amb una funció purament comunicativa. Es realitzava 

amb una petita esquella situada a algun lloc del clautre i servia per avisar 

als campaners d'algun inici, final o canvi en els tocs. Cal dir, respecte 

d'aquest toc, que la consueta, en el pas de les descripcions dels tocs per a 

cada celebració, perd certa rigorositat descriptiva i aquest toc és eludit per 

evident. 

Fer doble: La consueta (§ 397) ens aclareix ben bé com es realitza aquest toc: 

“La  manera  del  doblar  de  duas  campanes  o  de  dos  senys  és  aquest:  ço  és  
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que, de las duas campanes, la maior tocharà primer. E quant serà alta, 

tocharan l'altre, e axí dobleran; e quant a l'acadar, aquella qui primer haurà 

tochat, acaderà primer, e aprés acaderà l'altre; e axí és pròpriament dels 

senys.”   

 

Tocar Laudes És un toc que es duia a terme durant la celebració de les matines. En el 

moment en que s'havia llegit la tercera lliçó, i es començava l'homilia. 

Depenent de la solemnitat de la celebració tocava una o dues campanes, en 

tot cas era un toc curt de 10 o 12 tirades (o dobles, si era més d'una 

campana.) En les celebracions de 3 i 9 lliçons: Capell de sol; Semiduplex, 

Doble menor, Doble mitjana Doble Major : Pissà + Mitjà + Gentil; Aloy: 

Mitjà + Anthoni. 

Fer Doble per Agnus Aquest   toc   també   és   anomenat   “Fer   doble   per   sexta.”   Aquest   toc  

s'efectuava al final de la missa major. La campana que l'havia d'efectuar era 

na capell de sol però en les diferents solemnitats  s'afegien altres campanes 

més grans. 3 i 9Lliçons (capell de sol sola); Semidúplex i doble menor 

(Capell de sol + Gentil); Doble mitjana (Capell de Sol + Philomena) i 

Doble major i Aloy (Philomena + Tercia).  

Tocar per Deo Gratia Aquest   toc   també   és   anomenat   “Tocar   per   Nona”. Ës el darrer toc de la 

missa major. En les solemnitats més baixes (3 i 9 lliçons)  no es tocava. En 

les celebracions de semidúplex, doble menor i doble mitjana era tocat pel 

seny Pissà just després de la comunió, en el cas de missa de doble major 

tocaven els senys Pissà i Mitjà, i a les misses d'Aloy tocava el seny Anthoni 

sol.   

Tocar per completes: Aquest toc no és realitzava a les solemnitats de 3 i 9 lliçons  i semidúplex. 

En les de Doble menor, mitjana i major  era el darrer toc de les vespres 

(primeres i segones) i era tocat el seny Pissà, i els dies d'Aloy tocava el 

seny Anthoni encara que no era el darrer toc. 
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Seny del Perdó. La consueta no és clara amb aquest toc. Es anomenat només a les 

celebracions de 9 lliçons i les d'Aloy, cosa que no te cap sentit estructural. 

És possible que la consueta ometés certa informació que suposes evident. 

En tot cas sempre que s'anomena és en relació a l'ofici de vespres. El Dr. 

Segui i Trobat diu a la seva transcripció de la consueta que aquest toc era 

efectuat per diferents campanes segons el dia. Si bé es cert que hem trobat 

referències al seny del perdó sense relacionar amb cap campana concreta, 

sempre que hi ha hagut menció d'alguna campana ha sigut n'Aloy. 

Tocar Sanctus Toc efectuat durant el Sanctus. Té la funció   d’avisar   que   s’acostava   el  

moment   de   consagrar   l’eucaristia   per   tal   que   els   ciutadans   se’n  

assabentessin i actuessin en conseqüència. Algunes persones entraven al 

temple  només  per  aquest  moment,  altres   tenien  costum  d’agenollar-se. La 

consueta no diu quines campanes l'efectuaven. 

Fer clars: La consueta no ens aclareix quina és la tècnica que correspon a aquest toc. 

Sabem, però, que és un toc que realitza sempre la esquella de Tèrcia i és un 

toc exclusiu de la solemnitat de 3 lliçons. 

Fer Clars de IX 

lliçons: 

De mateixa manera que en el toc anterior, la consueta no ens aclareix res 

sobre la tècnica utilitzada. Si que ens diu que aquest toc es realitzat per 4 

campanes (Picabaraya, Gentil, Philomena i Seny mitjà) i que es necessiten 

4 persones per realitzar-lo. 

Fer Clars de 

Requiem: 

És un toc que només apareix en una ocasió a la consueta, això és en els dies 

de 3 lliçons (sense octaves) a la missa matinal. El realitzen El seny mitjà, 

Philomena, Gentil i Picabaraya. 

Fer Clars dobles: La consueta (§ 409) ens diu explícitament com s'ha d'efectuar aquest toc:  

“E diuhen-se clars dobles perquè, en les altres campanes ensemps, tocharan 

lo seny Pissà e lo seny Migà, lo qual seny Migà resterà darrer en lo acadar 

de tots.”   

Aquest toc no apareix ni a les celebracions de 3 i 9 lliçons ni tampoc a les 

celebracions d'Aloy. Sembla que no per tant a un tipus de celebració 

concreta, ja que la trobam a totes les celebracions de semidúplexs i dobles 
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menor, mitjana i major. Tot i que  a la consueta hi ha algunes ambigüitats 

respecte a aquest toc sembla que es feien sonar les campanes Pissà, Mitjà i 

Gentil,  acabant el seny mitjà el darrer. 

Fer Clars Generals En les solemnitats d'Aloy no apareix el toc de Clars dobles , sinó que és 

substituït per aquest. La consueta no especifica quin es campanes l'han de 

realitzar, encara que l'adjectiu generals pot dur a pensar que es tracta de 

totes les campanes. Sabent que en el moment de realitzar aquest toc hi 

havia 4 homes a dalt del campanar el més probable és que es fessin sonar 

les campanes Pissà, Mitjà, Picabaraya, Gentil, Philomena i Tèrcia. 

Trets de Mort: Aquest toc es realitza només en el el cas que hi hagi morts. Si és així és el 

primer toc de les vespres (Primeres o segones). Aquest toc es realitza amb 3 

trets (9 batallades repartides amb 3 grups de 3) de la campana Picabaraya. 

Fer clars de Mort: Aquest toc es situava al principi de les vespres (en cas que hi hagués morts 

recents es feia desprès dels trets de mort). Es realitzava tots els dies de 

l'any, i pensam, per això, que pogués tenir alguna connotació del tipus 

memento mori. El realitzaven sempre les mateixes esquelles: Philomena, 

Capell de sol i Gentil. Només en el cas de les solemnitats d'Aloy s'afegia a 

aquest toc la campana Tèrcia.  

Enseguonar Aquest toc es realitzava amb l'esquella Capell de Sol (que també és 

anomenada a la consueta com a esquella d'enseguonar). La tècnica per a 

realitzar aquest toc no és explicada a la consueta. El Dr. Segui i Trobat, 

autor  de  la  transcripció  del  text,  diu  que  es  tracta  del  “toc  final”  encara  que  

en el nostre buidatge  de la consueta no em trobat cap indici d'aquest toc 

final. Caldrà trobar més documentació per tal d'esbrinar-ne més coses.  

 

 Una dada interessant que també hem pogut extreure d'aquesta anàlisi creuada de dades és la 

freqüència d'us. En la següent taula es veuen quantificats els tocs de cada campana en relació 

a les diferents solemnitats. En total s'ha realitzat una suma de tots els tocs en totes les 

solemnitats, encara que aquesta data no s'ha d'entendre en termes absoluts ja que les 

celebracions de solemnitats baixes eren molt més quantiosos que els dies de solemnitats altes. 
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Tot i això és una dada que ens resulta de molt d'interès. 

 

Taula 17:  Freqüència  d’us  de  les  campanes  a  cada  solemnitat 

 
 

 

6.3. Les funcions dels toc 
 

Marín159 comença el seu text fent una cita d'una epigrafia de campana que, fent una declaració 

de funcions, diu : 

“Laus   Deus   verum,   Voco   populum,   Congrego   clerum,   Satam   fugo,   defunctos  

ploro,  festa  decoro” 

 Barber160, en una epigrafia del mateix estil troba. 

“Vivos  voco,  mortuos  plango,  fulgura  frango” 

Fent una petita comparativa de les dues epigrafies veiem que, de les funcions indicades a 

l'exemple de Barber, n'hi ha dues que tenen una analogia a l'epigrafia de Marín, mentre que en 
                                                 
159  MARÍN, M.A., op. cit. p.7 
160  BARBER, Ll., op. cit. p. 43 

 3 Lliçons 9 Lliçons Semiduplex Doble menor Doble Mitjana Doble Major Aloy Total 

Capell de Sol 8 14 8 6 5 2 2 45 

Picabaraya 5 14 3 2 2 2 2 30 

Gentil 5 16 12 7 6 6 2 54 

Philomena 6 19 4 3 3 8 7 50 

Tèrcia 14 3 1 1 1 6 7 33 

Mitjà 1 20 4 8 7 10 6 56 

Pissà 0 0 9 12 10 12 1 44 

Anthoni 1 2 0 0 0 0 11 14 

Aloy 0 0 0 0 0 0 5 5 
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una no trobam aquesta analogia. Això és: Vivos voco es pot equiparar per significat a Voco 

populum, de la mateixa manera Mortuos plango es pot equiparar a Defunctos ploro, mentre 

que en el cas del Fulgura frango no tenim cap funció de les espentades per l'epigrafia de 

Marin que es pugui equiparar . Amb tot això, i partint d'aquestes dues epigrafies hem 

classificat els tocs de campana amb 7 tipus: 

Taula 18: Traducció de les epigrafies 

Laus Deum verus Toc de lloança al Dèu vertader 

Voco populum Toc de crida 

Congrego clerum Congregar el clergat 

Satam fugo Toc apotropaic161 

Defunctos ploro Toc de plany envers els morts, també toc de memento mori 

Festa decoro Toc de festa,  

Fulgura frango Toc contra la tempesta. D'alguna manera també és un toc apotropaic. 
 

 

6.3.1. Laus Deus verum 

 

Les campanes són, per se, un instrument de lloança a Deu. En qualsevol nucli urbà  es situa 

un campanar com a punt més alt, ben bé un axis mundi, i a sobre de la torre el joc de 

campanes pertinent. La història de la campana, més enllà de la història del cristianisme, ha 

estat lligada a la història de la religió. Si bé es cert que el cristianisme l'ha adoptada com a 

signe, la campana  fou un instrument religiós ben be des del seu origen.  

Ens resulta difícil exemplificar amb un toc concret aquesta funció ja que aquesta és una 

funció immanent a tots els tocs. 

 

6.3.2. Voco populum 

 

En le taules de buidatge es fa patent que la primera senyal per a una missa o un ofici és el toc 
                                                 
161  Www.termcat.cat : Que té la propietat d'allunyar influències malignes. 
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de les campanes. Expressions com ara  “quan  el  sol  voldrà  sortir”  o  “abans  de  obrir  el  temple”  

ens indiquen que són tocs, sense significat litúrgic, o que en primer lloc estan pensats per a 

convocar el poble. El cas més paradigmàtic d'aquesta funció és segurament el toc de Sanctus. 

Aquest toc indicava que s'atracava el moment de la comunió, i servia per avisar a la població 

d'això per tal que s'atraquessin a rebre-la. 

 

6.3.3. Congrego clerum 

 

Les campanes tenien la funció de recordar al clergat les seves obligacions. A la consueta 

trobam alguns fragments que poden exemplificar això.  

“Per a las Matines de IX lissons, despertat lo setmaner, axí com ya és dit, y vestit, 

pugerà al campanar e tocharà l'esquella de Matines per cent tirades. E mentre que 

aquest farà aquest toch, lo coadjutor se leuerà e pugerà al campanar; e lo roder 

obrirà les portes de l'església.” 

 

En aquest cas, el toc de l'esquella de Matines (Philomena) havia de servir per a que l'escolà 

coadjutor es despertés i puges al campanar i per a que l'escolà roder obrís les portes del 

temple. 

 

6.3.4. Satam fugo 

 

La funció apotropaica és, probablement, la funció més antiga de la campana. Ja hem vist més 

amunt el passatge de l'Èxode on les campanetes es feien servir d'amulet. Amb la mateixa 

funció protectora es col·locava un cascavell sobre el bres d'un infant o una esquella al coll del 

ramat, això encara ens resulta conegut, que res tenia a veure amb la localització d'una o altra 

ovella. Encara avui, el dimoni d'Algaida, du en la seva vestimenta una petita esquella que els 

nins han de fer sonar, vencent així la por al diable.  
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Ja entrant en el terreny de les campanes com a element liturgic, cal notar que el so de les 

campanes era present durant tota la celebració d'una o altra manera, com si es tractàs d'una 

protecció sonora que envolta l'acte liturgic, de la mateixa manera que el so de les esquelles 

envolta el pasturar dels ramats. 

 

6.3.5. Defunctos ploro 

 

Aquesta és sens dubte la funció més desenvolupada i complexa de totes.  Avui en dia, que les 

campanes semblen haver perdut tot el seu interès comunicatiu per a la societat, aquesta funció 

és la única que sembla viva i coneguda per la majoria.  

El toc de morts sempre s'ha caracteritzat per variar segons el grau social del difunt.  Fora de 

l'abast d'aquets treball, he realitzat entrevistes a antics campaners de la part forana  i tots han 

parlat de diferents tocs per a diferents estaments. Això, doncs, era claríssim en el temps de la 

consueta i aquesta ho fa explícit enumerant i detallant els tocs per a cada estament social, des 

de l'esclau fins al rei. 

 

Tot seguit present una relació de estament social amb els tocs descrits per la consueta. 

Taula 19:  Tocs  d’extremaunció 

Tocs d'extremaunció 
Extremaunció comuna Un tret amb el seny Pissà 
Extremaunció de persona de condició Tres trets amb el seny Pissà 
Pare o mare de prevere o canonge Tres trets amb el seny Pissà 
Prevere, diaca, sotsdiaca o beneficiat Tres trets amb el seny Pissà + un tret amb 

l'esquella de Tèrcia 
Canonge o paborde Tres trets amb el seny Pissà + un tret amb el 

seny Anthoni 
Bisbe Tres trets amb el seny Anthoni + un tret amb el 

seny Aloy  
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Taula 20: Tocs de difunts 

Tocs de difunt 
Albat d'esclau Esquelles Gentil, Capell de Sol i Philomena. 

Feran toc de Clars de Mort. 
Albat Esquelles Gentil i Capell de Sol tocades a dues 

bandes. 
Cos comú Feran 3 trets del seny mitjà, i les esquelles 

Philomena, Gentil i Capell de Sol.  
Cavaller o gentilhom, ciutada o mercader honrat 
i confrare de Sant Bernat162 

A la matinada tocaran 3 trets de na Picabaraya.  
I quan començaran les hores faran 3 trets del 
Seny Pissà, el seny Mitjà i les esquelles 
Philomena i Gentil. Aquest toc es repetira 6 
vegades durant el dia. 

Prevere, diaca, sotsdiaca o beneficiat Tocaran 8 trets del Seny Pissà, el seny Mitjà i les 
esquelles Philomena i Gentil. En acabar 
doblaran Philomena i Tèrcia per XX tirades. En 
acabar aquesta doble, totes les campanes 
anteriors tocaran 1 tret més.  

Canonge, paborde, dignitat, bisbe de gràcia i 
Virrei 

Tocaran 8 trets dels senys Pissà, Mitjà i Anthoni. 
En acabar doblaran Philomena i Tèrcia per XXX 
tirades. En acabar aquesta doble, totes les 
campanes anteriors tocaran 1 tret més. 

Bisbe major Tocaran 9 trets dels senys Pissà, Mitjà, Anthoni i 
Aloy. Aquest toc es repetira, tots els dies que 
durin les exèquies, durant les completes. 

Rei Tocaran 8 trets dels senys Pissà, Mitjà i Anthoni. 
En acabar doblaran Anthoni i Aloy. En acabar 
aquesta doble, totes les campanes anteriors 
tocaran 1 tret més. 

 

Cal esmentar, en referència als tocs de morts o exèquies, un toc vertaderament especial. Es el 

toc del Divendres Sant, quan en la representació de la mort de Crist les campanes no toquen. 

Les campanes, en una visió molt general, es poden entendre com a expressions de joia. Això 

és senzill en un toc de repic per a una festa però també s'ha d'entendre una expressió de joia el 

toc de mort celebrant el camí d'un conciutadà cap a algun lloc merescut i millor. En el cas de 

la mort del Crist, però, la campana resta muda, sense cap joia ni celebració. És pel ritus 
                                                 
162 La consueta separa aquests estaments a l'hora de descriure les exèquies. Tot i això, hem optat per incloure-les 
totes en un sol grup ja que les diferències en les exèquies no es troben en els tocs de campana sinó en els vestits i 
ornaments de la celebració. 
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cristià, la mort més dolguda i així ho expressen les campanes amb silenci i donant pas a una 

sonoritat ben especial i única com són les maçoles.  

Les maçoles, també anomenades matraques, són un joc de martells de fusta disposat en forma 

circular que colpegen un cercle també de fusta al ser manipulats. Una sonoritat seca, de fusta 

antiquíssima, sense cap reverberació pròpia, més que la que li dona la torre, dona veu al 

silenci que les campanes fan per plànyer la mort del crist. El dissabte de gloria, després del 

repic de les campanes, les maçoles tornaven a callar i restaven mudes tot un any. 

 

  

  
Imatge 9: Imatges de les Maçoles 

 

Llorenç Barber163 descriu així el moment del toc de les maçoles: 

                                                 
163  BARBER, Ll., op. cit. p.15 
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“[...]  cuando  en  primavera  muere  Dios  para  resucitar  al  tercer  dia,  las  campanas  

también mueren: las matan los campaneros. [...] Tras el Gloria de Jueves Santo y 

hasta el gran toque de resurreción del Sabado. 

En tales ocasiones, no pudiendo restar la comunidad sin norma sonora, las 

iglesias disponian de grandes matracas de madera, que roncas, sustituían las 

campanas  durante  esos  dias  de  luto”. 

 

6.3.6. Festa decoro 

 

El toc de festa, conegut tal i com es conserva avui en dia, com a toc de repic no apareix a la 

consueta. Tot i això no ens podem oblidar de la dimensió festiva dels tocs. I es que  en una 

mirada global a la consueta veiem que la festa és present a tots i cada un dels tocs. La 

solemnitat, que regeix els tocs, tant ordinaris com de morts, marca el nivell festiu del toc.  

Sentir sonar els senys Anthoni o Aloy era senyal d'alguna celebració important i amb el seu so 

indicaven moments tan importants com el naixement de Jesús o la mort d'un rei. 

Hi ha uns altres tipus de tocs, que no formen part del gruix de tocs ordinaris que van lligats a 

celebracions o dates concretes. La consueta tracta aquests tocs de regles: 

Taula 21: Selecció de tocs de festa 

Toc del crepuscle dels dissabtes: "Regla general que, en tots los disaptes de l'any, 

quant lo sol serà post, feran la doble de las 

esquellas petites, si no serà festa d'altar, la qual 

doble feran lo setmaner dels senys e lo coadjutor 

dels escolans. E si serà festa d'altar, dobleran les 

esquellas maiors, ço és l'asquella de Tèrcia e de 

la de Matines; e aquesta doble feran los dos 

setmaners, ço és dels escolans y dels lanters". (§ 

459) 
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Toc de Laudes a les dominicas d'Advent "Regla dels dies que lo seny Anthoni és tingut a 

tochar a Laudes; són aquests totes les quatre 

dominicas de l'Aduent, si, donchs, la festa de la 

concepció de Nostra Dona o de l'expectació no 

vindrà en alguna de las ditas dominicas, per 

quant l'offici serà de la festa". (§ 460) 

Toc de Laudes a les dominicas de 
Quinquagèsima i Quaresma 

"Axí matex, tocharan lo dit Anthoni lo diumenge 

de LX e de Quinquagesima, si, donchs, no·y 

vindrà festa alguna que inpedís dites dominicas. 

 

Axí matex, tocharan lo dit Anthoni en totes les 

dominicas de la Coresma, si, donchs, la festiuitat 

de l'anunciació de Nostra Dona no era en alguna 

de las dites dominicas. En nigun altre temps, no 

tocharà". (§ 462 i 463) 

 

6.3.7. Fulgura frango 

 

El Pare Gabriel Llompart164 ens  parla  de   les  peculiars  propietats   de   l'inici   de   l’Evangeli   de  

Sant Joan.  

“En  el  principi  era  en  Verb  I  el  Verb  era  amb  Deu  I  Déu  era  el  Verb” 

 

Ens explica que en el Rituale Romanum s'aconsella la lectura d'aquest passatge als malalts I 

que el  teòleg Iohan Eck165  l'usava contra les tempestes. El fet que s'usas aquest verset per 

allunyar les tempestes podria explicar que el verset estigui inclòs en la epigrafia de n'Aloy, 
                                                 
164  Llompart, G., Religiosidad popular. Folklore de Mallorca, folklore de Europa, Palma, Olañeta editor, 1982, 
p. 387. 
165  Conegut per la seva polèmica amb Martín Luther. 
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que diu: 

CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT, CHRISTUS AB OMNI 

MALO ET TEMPESTATE NOS DEFENDAM IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS 

SANCTI. 

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM ET VERBUM ERAT APUD DEUM ET DEUS ERAT 

VERBUM. HOC ERAT IN PRINCIPIO APUD DEUM 

 

Tal vegada, el patronatge de Santa Bàrbara en la lluita contra les tempestes, sigui la tradició 

més coneguda. Ja al 1326, Jaume I d'Aragó va sol·licitar el cos de la Santa ni més ni menys 

que al Sultà d'Egipte. El nom de Bàrbara és habitual entre els noms de Campanes i es de 

suposar que fou una manera de relacionar la campana amb qüestió amb la protecció 

esmentada. 

Una altra formula menys coneguda per aquesta funció és la cita de Sant Lluc “Ipse autem 

transiens per medium illorum ibat”.  Estracta  d'un  fragment  de  l'evangeli  de  Lluc  quan    Jesús  

desapareix misteriosament després de la prèdica a la sinagoga166. Aquest text es troba en 

l'antologia eucològica de Joseph Ullastrà167 amb   el   nom  de   “Oració deprecatoria de Sancta 

Barbara  contra  pedras  i  centellas”. 

Algunes campanes del Micalet de Valencia168 tenen parafrasejat aquest passatge. És el cas de 

la  campana  “Andrés”:     

JESUS AUTEM PER MEDIUM ILLORUM IBAT IN PACE. ME FECIT VICENT MARTÍNEZ, 

ANNO 1605 

O  el  cas  de  la  campana  “Vicente”  del  mateix  campanar: 

FUGITE PARTES ADUERSAE. ECCE VICIT LEO DE TRIBV JVDA, RAXIT DAUID JESVS 

CHRISTVS UINCIT, CHRISTVS REGNAT. JOACHIM MELLAMA ME FECIT ANY 1569 
                                                 
166  Lc, 4, 14-30. 
167  ULLASTRÀ, J., Exercici del Christià, Gerona, Jaume Bro Estamper Llibreter, 1733, p. 368. 
168  BARBER, Ll., op  cit. p. 18. Cita un passatge referent a la protecció contra tormentes de la consueta 
valenciana      (1526):   “cuando   haya   una   tormenta   sea   de   truenos,   relampagos,   piedra   o   aire   terrible,   el   guardia  
enciende un cirio delante del altar mayor y el campanero voltea la Morlana sólo, pero si el temporal voltea lo 
Arcis  y  la  Despertada  y  la  Chica.  Pero  si  es  tan  grande  y  de  tanta  duración  voltea  el  Vicente”. 
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Com es pot observar les formules són semblants a la formulació evangèlica. 

 

6.3.8. El toc de les hores 
 

Amb aquesta hem acabat la descripció de les funcions dels tocs de les campanes de la Seu de 

Mallorca. El lector pot haver advertit que hem omès els tocs relacionats amb la mesura del 

temps i això mereix una explicació: El 1386 el Gran i General Consell adquirí als dominics 

una torre que provenia del 3r recinte de murades situat en els territoris del convent dels 

dominics169 . Pere Joan Figuera instal·là a aquesta torre un rellotge públic i una campana170 , 

conjunt que seria conegut amb el nom de En Figuera, en honor al rellotger . Aquest rellotge , 

molt proper a la Seu, era l'encarregat de tocar les hores i altres tipus de tocs de caire civil com 

ara  el  “Seny  dels  lladres”171. Aquest rellotge fou canviat de lloc el 1823 quan l'antic convent 

dels dominics fou enderrocat. Avui està situat, encara que amb una campana nova, sobre la 

façana de l'edifici de Cort. Cal esmentar la peculiar forma de tocar les hores que tenia el 

rellotge  d’en    Figuera  fins  el  1863:  “El  reloj  de  la  ciudad de Mallorca toca las horas desde el 

principio  del  dia  hasta  la  noche,  y  comienza  otra  vez  desde  el  ponerse  hasta  que  sale  el  sol”172. 

De tal manera que el matí tocava una campanada 1 hora després de la sortida del sol, 2 

campanades 2 hores després de sortir el Sol I així successivament, el mateix a la nit, de tal 

manera que a l'hivern tocaria més hores de nit I a l'estiu tocaria més hores de dia. Cal lligar 

aquesta informació amb el llenguatge peculiar de la Consueta per anomenar les hores, per 

exemple: “a   la   1   hora   de   dia”.   És   evident   que   els   campaners   tenien   l'ajuda   del   rellotge    

públic173 per realitzar la seva tasca. 

                                                 
169  Situat entre el Palau March, l'actual Parlament del Govern i el carrer Conquistadors. 
170  VALERO, G., Palma, ciutat de llegenda. Itineraris pels mites, les llegendes, les curiositats I els detalls de la 
ciutat de Mallorca, Palma, J.J. De Olañeta Editor, 2003, pp. 28-29. 
171  Toc de queda que marcava l'hora de retirament de nit. En Figuera tocava el Seny del Lladre a les tres hores 
de fer-se de nit, després d'aquesta hora ningú podia anar pel carrer sota pena de ser detingut i interrogat. Aquest 
toc es mantení fins el 1865.  
172  DAMETO, J. et al., Historia general del reino de Mallorca, Palma, 1840, pp. 308-312. 
173  El rellotge de la Seu no fou instal· lat fins el 1778. 
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7. Conclusions 
 

Començarem aquest estudi amb la hipòtesi que tots els sons naixien d'una necessitat social i 

que per tant, o bé tenien una funció objectiva que cobria aquesta necessitat, o bé existia la 

creença que podien tenir aquesta funció. Amb aquesta idea ens atracarem a una sonoritat 

urbana, com ara la sonoritat de les campanes de la Seu de Mallorca a l'edat mitjana, esperant 

poder descobrir quines eren les funcions que realitzaven per a la societat, és a dir quines 

necessitats socials cobria. 

Ens marcarem dos grans objectius: 

z Proposar un mètode analític de treball que permetés estructurar les sonoritats i lligar-

les amb els seus espais, actors i moments corresponents, per tal de poder descobrir-ne 

la seva funcionalitat. 

z Realitzar una descripció precisa i sistemàtica dels tocs de campana per tal de donar a 

conèixer el patrimoni històric que suposa el conjunt de campanes medievals de la Seu 

de Mallorca així com les tècniques i els tocs del s. XVI. 

Pel que fa al primer objectiu pensam haver pogut elaborar un sistema d'anàlisi estructural que 

ens ha permès comprendre el fet sonor que a priori es mostrava caòtic. S'han pogut 

sistematitzar elements relacionats amb el fet sonor tan importants com ara el moment 

aproximat, en algunes ocasions el moment precís, en que era efectuat el toc;  els personatges  

encarregats de realitzar aquests tocs, amb la informació addicional que això suposa per a la 

descripció dels tocs; i s'han pogut enumerar 11 campanes gòtiques i fins a una trentena de tocs 

diferents.  

A partir d'aquesta anàlisi estructural hem pogut deduir una informació que la consueta no du 

explicita en la majoria de casos com ara una descripció precisa dels diferents tipus de tocs 

esmentats. Pel que fa als usos de les campanes hem parlat de maneres d'efectuar els tocs, ja 

sigui amb simples tocs de batall, que podien ser de manera més o menys ràpida depenent de si 

aquest colpejava un sol costat de la boca o si colpejava en llocs oposats;  també hem descrit 
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els tocs de moviment de  l’eix de la campana, ja siguin de balanceig  i de volta. Tot seguit hem 

pogut analitzar les relacions entre campanes, és a dir: quines toquen simultàniament amb 

quines,   i ens adonam que existeixen 2 grups clarament diferenciats:  El grup de les esquelles  

format per les Capell de Sol, Picabaraya, Gentil, Philomena i Tèrcia i el grup dels senys 

format pel seny Pissà, el Mitjà, l'Anthoni i l'Aloy. En aquests dos grans grups encara hi 

trobam més subclassificacions que esdevenen element caracteritzador en les diferents 

celebracions i en els diferents graus de solemnització.  

Ja per acabar i després de les anàlisi estructural i de ús, hem arribat a la darrera fase del nostre 

estudi amb una aproximació al coneixement funcional de la sonoritat de les campanes. Hem 

plantejat 7 grans funcions, que van més enllà de l'ús concret que les campanes tenien a la Seu 

com a elements litúrgics. Aquestes funcions esdevenen solució a necessitats socials que 

s'havien de cobrir d'alguna manera i la societat de l'època va veure en les campanes un 

element funcional per cobrir aquestes necessitats. Aquestes funcions són: lloar al Deu 

vertader, convocar el poble, congregar el clergat, espantar els mals,  plorar els morts,  enaltir 

la festa i influenciar sobre els actes meteorològics. Cal que aquestes funcions s'entenguin baix 

el concepte teòric de Radcliffe-Brown pel qual un element pot complir una funció social tot i 

que aquesta no sigui objectiva, sinó que hi hagi una creença en aquesta funció social. És, per 

tant, l'element supersticiós el que valida funcions com ara espantar els mals o influir sobre els 

actes meteorològics mentre que funcions com convocar el poble i congregar el clergat són de 

caire més objectiu.  

Pel que fa al segon objectiu del nostre estudi pensam haver contribuït a recuperar un 

patrimoni sonor que s'havia perdut. 22 tipus de tocs ordinaris, 14 tipus de tocs relacionats amb 

els ritus de les exèquies, més altres sons de caràcter eventual fan que aquest treball, des del 

nostre humil punt de vista, contribueixi d'alguna manera a mantenir i a donar a conèixer el 

patrimoni històric que forma el conjunt de campanes gòtiques de la Seu de Mallorca.  

Tot i això, pensam que ens caldria més temps i més estudis com el present per afrontar aquest 

patrimoni des de diferents punts de vista que per un motiu o un altre no han tingut cabuda en 

el present estudi. Un estudi en profunditat de les formes i proporcions de les campanes 

gòtiques , una comparativa amb la resta de les campanes gòtiques d'altres campanars de la 

ciutat, i la comparació dels tocs descrits a la Consueta amb altres consuetes de la mateixa 

època (València, Lleida...) són fils d'estudi que ens agradaria poder afrontar en un futur.  
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9. Annex 1 – Els continguts de la Consueta de Sagristia de 1511 
 

1. Aquesta és la taule de totes les coses concernens a la sacrastia. E primera-ment lo 

dominical. 

Lo primer disapte de la primera dominica 
de l'Aduent en cartes 

La primera dominica de l'Aduent 

La fèria II aprés de la primera 

dominica de l'Aduent 

La sagona dominica de l'Aduent 

La terça dominica de l'Aduent 

Fferia quarta quator temporum 

La quarta dominica de l'Aduent 

La vigília de Nadal 

Primeras Vespres de Nadal 

Matines de Nadal 

Primera missa de Nadal 

Sagona missa de Nadal 

Missa maior de Nadal  

Vespres sagones de Nadal 

Primeras Vespres de Ninou 

Vigília de Parici 

Primeras Vespres de Parici 

Dominica infra octavas de Parici  

Dominica Septuagesime 

Dominica Sexuagesime 

Dominica Quinquagesime 

Lo primer die de Coresme 

Diluns Sant, Dimars y Dimecres Sants 

Regla de la festiuitat de l'annunciació de 

Nostra Dona 

Dijous Sant 

Diuenres Sant 

Disapte Sant 

Die de Pascho 

Diluns de Pascho 

Dimars de Pascho 

Feria IIII, VI, V post Pascha 

Sabbatum post Pascha 

Dominica in albis 

La festa de l'Àngell 

Fforma Synodi 

Fferia VI post dominica in albis 

Fferia II rogacionum 

Fferia III rogacionum 

Fferia IIII rogacionum 

La festa de l'Ascenció 

Sant Yuo 

Disapte de Sincogesme 

Lo die de Sincogesme 

Fferia II post Pentecoste 
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Lo primer dijous de Coresme 

Lo primer disapte de Coresme 

La primera dominica de Coresme 

Disapte de dominica in passione 

Lo disapte dels Rams 

Lo Diumenge del[s] Rams 

Lo primer disapte de la primera dominica 
de l'Aduent en cartes 

 

Fferia III post Pentecoste 

Fferia IV, V, VI post Pentecoste 

Lo disapte de Trinitat 

Diumenge de Trinitat 

Corpocrist 

Infra octauas de Corpocrist 

Cap d'octaues de Corpocrist 

Regles generals per vestiments de las domi-
nicas 

 

 

2. Ací apparen les regles del que lo custos de la sacrastia és obliguat, e dels escolans. 

 

 

3. Assí appar tot lo modo del tochar, així dels officis com de sepultures. 

Primo, tochar de festa de III lissons en cartes 

Tochar per festa de IX lissons 

Tochar per festa semidúplex 

Tochar de doble manor 

Tochar de doble migane 

Tochar de doble maior 

Tochar de N'Aloy 

Tochar de las hores 

Tochar de las proses 

Tochar per processons ordinàries, o per set 

goigs, o extraordinàries 

 

Quant seran los set goigs o processons fora la Seu, 
no·y haurà missa matinal 

Tochar a preuencions y albats 

Tochar a cos comú 

Tochar a cos conuentual 

Tochar per sepultura de preuera 

Per sepultura de canonge 

Per sepultura de paborde 

Per sepultura de dignitat 

Per sepultura de bisbe de gràcia 

Per sepultura de virey 

Per sepultura de bisbe maior 

Per sepultura de rey 
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4. Ací appar lo modo de la luminària de tots los officis e lo modo d'encensar. 

 

Per luminària de III lissons 

Per luminària e encensar de IX lissons 

Per luminària e encensar de festa semidúplex 

Per luminària e encensar de festa doble manor 

Per luminària e encensar de festa doble maior 

Per luminària e encensar de festa de N'Aloy 

 

 

5. Assí apparen algunes regles generals. 

 

Quant se poseran tepits deuant l'altar maior 

Del modo de cobrir e descobrir lo retaule de l'altar maior 

Del modo que s'hauran apleguar hi desple-guar les cortines dels pilarets 
de l'altar maior 

Quals dies lo trespunti qui està sobre lo pa-drís prop l'altar maior se té 
lleuar 

<Quines diades se té agrenar l'asglésia> 

<Quines diades se té enramar l'església de jonchs, de càrix o de murte en 
cas> 

Quins palis e vestiments tenen a seruir l'altar maior 

Quins palis posseran als altars de las cape-lles lo die dels morts 
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6. Ací apparen les cosas necessarioses per a las festiuitats dels sants y sanctes; per ço és 

dit Sanctoral. 

La festa de sant Saturní 

Sant Andreu 

Sancta Bàrbara 

Sanct Nicholau 

Concepció de la Mara de Déu 

Sancta Eulària Mèrita 

Sancta Lúcia 

Expectatio partus 

Vigília de sant Thomàs 

Sanct Thomàs 

Sant Steua 

Sant Johan euangelista 

Los Innoscens 

Sant Thomàs 

Cap d'octaues de sant Steua 

Cap d'octaues de sant Johan 

Cap d'octaues dels Innoscens 

Sant Siluestre y Coloma 

Sant Julià 

Sant Honorat 

Sant Anthoni [de] Viana 

Sant Sebastià 

Sancta Agnès 

Sanct Vicens 

Sanct Timoteu 

Conuersió de sanct Pau 

Purificació de Nostra Dona 

Sant Blay 

Sancta Magdelena 

Vigília de sant Jaume 

Sanct Jaume 

Sancta Anna 

Cap d'octaues de sant Jaume 

Sant Pere y sant Feliu 

Inuenció de sant Steua 

Sant Sixti 

Sanct Dominguo 

Transfiguració 

Vigília de sant Lorens 

Sanct Lorens 

Sancta Clara 

Vigília de l'assumpció 

Assumpció de la Mara de Déu 

Infra octaues de l'assumpció 

Dominica infra octauas assumpcionis 

Cap d'octaues de sant Lorens 

Sancta Elena 

Sanct Luís 

Sant Bernat 

Cap d'octaues de l'assumpció 

Sant Barthomeu 

Sant Agustí 

Sant Johan Degollaci 

Sant Gill 

Natiuitat de Nostra Dona 

Exultació de la veracreu 
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Sancta Àgade 

Sancta Eulària cos sanct de Barcelona 

Cadira de sant Pera 

Sanct Macià 

Sant Thomàs d'Aquí 

Sanct Pacià 

Sant Benet 

Sanct Guabriel 

Anunciació de Nostra Dona 

Sanct Ambròs 

Sanct Jordi 

Sanct March 

Sanct Vidal 

Sant Pera màrtir 

Sant Phelip y sant Iaume 

Inuenció de la veracreu 

Aparició de sant Miquell 

Sant Urbà 

Sant Guillerm 

Sant Honofre 

Sanct Barnabé 

Sant Anthoni de Pàdua 

Vigília de sant Johan Babtista 

Sant Johan Babtista 

Sanct Pera 

Commemoració de sant Pau 

Vissitació de Nostra Dona 

Sant Cristòfol 

Sancta Margalide 

Sanct Alex 

Sancta Praxedis 

Trempes 

Vigília de sant Matheu 

Sanct Matheu 

Sancta Tecla 

Sant Cosme y sant Damià 

Sant Miquell 

Sanct Jherònim 

Consecració de l'altar 

Sanct Francesch 

Sanct Luch 

XI M vèrgens 

Translació de sancta Eulària 

Innumerabilium martirum 

Sant Symó y Judes 

Tots Sancts 

Commemoració dels defuncts 

Tots màrtirs 

Cap d'octaues de tots sants 

Passio ymaginis 

Cap d'octaues de la capella 

Sanct Martí 

Sancta Elisabet 

Presentació de la Mara de Déu 

Sancta Cicília 

Sanct Climent 

Sancta Catherina 

Cap d'octaues de la presentació 
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7. Assí apparen algunes regles generals concernents al sanctoral 

 

Com se té vestir lo bisbe maior 

En quines festiuitats tenen aportar lignum a l'altar 

Quines capes se tenen aportar al cor a diade de III lissons per la missa 

E per festa de IX lissons 

<En quinas dominicas haurà lignum a la processó> 

Quantes capes s'han d'aportar al cor enfre octaues solemnes, axí a Matines 
com Ves-pres 

E a festas semidúplex 

E a festes miganes o dobles manors 

E a festas doble maior 

E a festa doble maior de N'Aloy 

Lo modo que·s deu vestir lo senyor bisbe 

Lo modo de les processons ordinàries per la claustre per IX lissons 

Per doble migane 

Doble manor 

Doble maior 

Doble de N'Aloy 

En quines diades se diran les proses y com s·an a tochar 

En quin temps sa té a tochar l'esquella de despertade 

Reglas per algunes processons extreordinà-ries per algunes necessitats 

<De gràtias> 

Regles de las missas matinals de cor 

Ordinacions noues per sepultura de canon-ges, bisba, dignitats e pabordies 

 


