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MN. MIQUEL SUAU, MÚSIC I COMPOSITOR.
Santanyí 1678 - Palma 1736
Andreu Ponç i Fullana

L’art de la música ha acompanyat, des de sempre, la vida de
la societat. Tant dins l’àmbit civil com dins el món eclesiàstic ha
estat una manifestació que representa l’expressió de la pietat, de la
devoció, de la diversió, de la joia i també dels moments luctuosos.
Al segle XVIII, la música va viure un gran moment arreu de
l’illa. Nombrosos estudis ens parlen d’aquest fet i ens ofereixen una
informació de primer ordre. No solament a Palma, la capital, sinó
també als diferents pobles es gaudia d’unes activitats musicals prou
importants, sempre en la mesura de les seves possibilitats.
Dins l’apartat de la música religiosa, la Capella de Música de
la Catedral, fundada el 1596, era l’agrupament més important de
Mallorca. Les seves actuacions en els diferents actes litúrgics, amb
acompanyament d’orgue o d’altres instruments, eren molt celebrades,
ja que comptaven amb un extens repertori. Recordem els ministrils,
conjunt d’instrumentistes de vent, fundats uns mesos abans de la
capella i que acompanyaven aquesta en les seves interpretacions.
Els actes de la Capella de la Catedral es diferenciaven en “dins
la Seu” i “fora de la Seu”. Dins la catedral intervenien en totes les
celebracions importants: Nadal, Setmana Santa, Corpus, etc. Fora de
la Seu es troben documentades funcions al convent de sant Domingo,
al de sant Francesc, a la capella de santa Aina de l’Almudaina, a les
Caputxines, Monti-sion, a la Concepció, etc.
Dins l’àmbit civil prenien part en les proclamacions,1 festes
gremials i privades, esdeveniments polítics, noces i altres festes de
caire popular.
El que cobrava la Capella de la Seu per la seva feina es dividia
en vint pars i després es repartia entre els músics segons les parts
que cada un tenia assignades. Per exemple, el mestre tenia quatre
parts, altres músics en tenien dues, una o un “quartó”, és a dir, un
1 A la proclamació del Rei Lluís I, 1724, actuà durant tres dies la Capella de la Catedral.
Interpretà villancicos, simfonies i amenitzà el ball de la Sala. Cobrà 50 ll. 12 s. i 4 d.
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quart d’una part. Vers el 1722 la formació estava composada per 50
membres entre cantaires i instrumentistes.2
Amb el temps sorgiren altres capelles de música, com la de
santa Eulàlia, anomenada “música nova”,3 també la de l’església de
l’Anunciació de l’Hospital General. Cap de les dues contaren amb
el suport del Capítol de la Seu. La rivalitat entre les formacions
foren constants i causaren enveges i problemes fins al punt que els
canonges prohibiren als músics de la Seu l’assistència als actes on
actuassin les altres capelles.
Aquest era, a grans trets, el panorama musical que es vivia a
Mallorca quan nasqué Miquel Vicenç Suau i Garcias, un santanyiner
que visqué entre les darreries del segle XVII i el començament del
segle XVIII. Atesa la tradició eclesiàstica i musical dins la família,
Miquel Suau dedicà tota la seva vida a ambdós quefers.
Les informacions sobre aquest personatge han estat escadusseres.
L’àmbit familiar pràcticament desconegut, i sempre que se l’ha
esmentat s’ha fet de manera general i desdibuixada, cosa que ha
propiciat una sèrie d’inexactituds. A la vegada la seva labor com a
músic i compositor no ha estat estudiada en profunditat.
Aquest treball d’aproximació a la seva biografia no te altre pretensió
que donar a conèixer el màxim de notícies sobre la seva vida. També,
recollir tota la bibliografia sobre el músic i complementar-ho amb
la documentació extreta directament de les fonts corresponents.
Altrament, presentar ordenades cronològicament les composicions
musicals d’aquest autor que fins ara han estat al nostre abast.4
Els estudis i judicis sobre la tècnica i qualitat d’aquestes
composicions és una tasca que no es contempla en aquest treball.
Hi ha prou especialistes en la matèria que ben segur sabran fer una
valoració que determini la vàlua de l’obra musical de Suau.
Per la meva part solament pretenc aportar una aproximació a
la seva biografia, i a la vegada situar-lo dins el context històric de
Santanyí i de Mallorca que per dret de naixença li pertoca.

El marc familiar
Miquel Suau va nàixer a Santanyí dia 7 de novembre de 1678. A
l’Arxiu Diocesà de Mallorca es troba la següent anotació:
“Miquel Vicens Suau
Als 8 9bre. 1678 Baptiz. jo Francesc Suau p. ab llicencia de el Sr.
Rector un fill de Salvador Suau y
de, Michela Garcias conjuges. Nasque als 7 dit. Hague nom Miquel
Vicens. Foren padrins Thomas Garcias, fadri i Margarida Vidal,
donzella. Francesc Suau p.”5
El progenitor, Salvador Suau (1649-1719), era fill de Miquel i de
Margalida Adrover. Tenia dos germans sacerdots: Baptista i Francesc.
Aquest darrer fou el que signà el baptisme del seu nebot, Miquel, i
el que el mateix any havia pres possessori del benefici de l’orgue
de la parròquia de Santanyí,6 instituït un any abans. Aquest benefici
implicava tocar l’orgue, ensenyar solfa i cant als eclesiàstics i també
ensenyar a llegir i escriure als infants de la vila.
Altres germans del pare del biografiat foren Miquel Baptista Blai,
nascut el 1659, i Joana, nascuda el 1664. Salvador Suau Adrover ocupà
el 1711 el càrrec de batle de la porció temporal per part de Santanyí.
És a dir, s’encarregava de cobrar els diners que els santanyiners
estaven obligats a pagar a l’església i de la seva administració. Morí
el 6 de juny de 1719 a Santanyí, a la seva casa “dins los murs”. Fou
enterrat a la sepultura de la capella del Roser. Lliurà testament en
poder del notari Joan Ignaci Terrassa. Nomenà marmessors al seu
germà Francesc i al seu fill Miquel. Els hereus foren el l’esmentat
germà i Antoni, l’altre fill.7
Miquela Garcias, mare de Miquel Suau, passà a l’altra vida el 23
d’octubre de 1728 a Santanyí, “en casa del Rd. Miquel Suau prev. y
Collegial de Lluch y de Antoni Suau sos fills”.8 Feu testament dia 9
d’abril de1725 en poder de Jeroni Nadal, notari de Palma. Nomenà
marmessors als seus fills bans anomenats i a fr. Jaume Josep Vidal
Suau, religiós agustí de Felanitx. També fou enterrada en el vas del
Roser, com el seu marit. Deixà almoines al bací de les Ànimes, al de
la Puríssima Concepció i a N. S. del Roser, i misses al santuari de
Consolació i a sant Joan de la Font Santa.
Miquel Vicens fou el segon fill del matrimoni. Abans havia nascut
Miquela, després naixerien Margalida, Miquela Escolàstica Rosa,

2 GEM - Tom 9. p. 395.
3 A la Capella de Música de la Seu l’anomenaven “la música vella”.
4 A l’hora d’escriure aquest treball resta una part de l’arxiu musical de la Catedral sense
catalogar. Molt possiblement apareguen més obres de Miquel Suau.
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Antoni, Maria i Francisca. Miquel fou sacerdot i músic. Antoni maridà
amb Catalina Onofria Verger i d’aquesta unió nasqué Salvador Suau
Verger, prevere i organista. Maria es casà amb Joan Baptista Verger,
germà de Catalina Onofria i d’aquest matrimoni naixeria Rafel Josep
Verger Suau, que amb el temps seria franciscà menor, company del
beat Juníper Serra i després bisbe de Monterrey, Nuevo León, Mèxic.9
La germana Margalida maridà amb Guillem Vidal Bennassar i foren
els pares de Jaume Josep Vidal Suau, que fou superior del convent
agustí de Felanitx.
La casa que habità aquesta família a Santanyí es trobava ajuntada
a la Porta Murada i ocupava les que avui porten els números 18,
20 i 22 del carrer del Centre, així com la número 1 del carrer Bisbe
Verger. Amb el temps es dividí i, totalment reformades, es convertiren
en els quatre habitatges esmentats. La casa número 1 del carrer Bisbe
Verger encara pertany a la família Suau. De les altres una fou d’una
branca de la família Suau establerta a Palma i propietaris d’una
coneguda sala de cinema de la capital. Altra part va ser l’habitatge
de mn. Bernat Suau Bonet (1890-1952), vicari de Galilea i de sant
Nicolau de Palma. 10 Tots ells, familiars del músic santanyiner. Es sap
que aquest grup de cases era una sola pel fet que al subsol existeix
un cup que les uneix totes.11
Amb aquestes breus notes sobre la família Suau queda palesa una
predisposició vers la vida eclesiàstica i també una tradició musical.
Com hem vist, mn. Francesc Suau Adrover fou mestre de cant i
organista, mn. Miquel Suau Garcias, com veurem, dedicà tota la seva
vida a la carrera musical com a músic i compositor, i la tradició
continuà amb el seu nebot mn. Salvador Suau Verger, que essent
encara diaca ja gaudia del benefici de l’orgue de la parròquia de
Santanyí.12
Després de la partida de baptisme, la següent anotació que trobam
sobre Miquel Suau és el registre del sagrament de la confirmació.
Dia 1 de maig de 1679 el bisbe de Mallorca don Bernat Cotoner
feu una visita general a Santanyí. Amb tal ocasió administrà la
confirmació a un bon nombre d’infants de la vila. Entre ells es

trobaven Margalida Suau, filla de Salvador i de Miquela Garcias, i
Miquel Suau, idem.13 Fou padrí d’aquests nins i nines mn. Llorenç
Caldés, subdiaca. Aleshores Miquel Suau tenia un any.
Estudis- entrada a la capella de música de la catedral
De com foren els primers anys a Santanyí no es troben notícies.
Possiblement les primeres lletres i el primer contacte amb la música
foren de la mà del seu oncle Francesc. Després seguiria els seus
estudis eclesiàstics i musicals a Palma o a Lluc.
La catedral, com s’ha esmentat, era el centre d’ensenyament de
la música més important de Palma. Allà, el càrrec de mestre de cant
s’havia instituït oficialment el 1472, però ja hi era present des del segle
XIV. Era un lloc d’aprenentatge pels minyons que formaven part de
la Capella al temps que s’ensenyava cant als canonges, sacerdots, etc.
Altre lloc amb gran prestigi en l’ensenyament musical era el
santuari de Lluc, on a més d’una formació espiritual que en moltes
ocasions fruitava amb el sacerdoci, s’impartien classes de cant als
minyons de l’escolania i a la vegada s’ensenyava a tocar diversos
instruments, tals com l’oboè, el violí, baixó, viola, flauta,. .. i com no
podia esser d’altra manera, l’orgue.
Mestres especialistes en tals disciplines es desplaçaven a Lluc per
impartir les seves ensenyances. Altrament, els minyons feien estades
a Palma per rebre lliçons de part dels músics, que a més de les seves
actuacions es dedicaven a la docència.
A l’arxiu del santuari de Lluc no he localitzat cap referència sobre
si Miquel Suau va formà part de l’escolania, cosa que s’ha publicat.
Més aviat degueren confondre escolà amb col·legial, càrrec molt
distint que va obtenir, com veurem, molts d’anys més tard.
Per altre banda cal esmentar un altre possible error. De Suau
s’ha escrit que el 1682 era organista de la Seu, substitut del rd. Joan
Benejam,14 cosa improbable, ja que en aquesta data Suau tenia 4
anys. Com a hipòtesi personal em decant per situar l’aprenentatge
de Miquel Suau com a músic i organista a l’entorn de la Capella de
Música de la Catedral, mentre cursava la carrera eclesiàstica, al temps
que obtendria la llicenciatura.

9 Ponç Fullana, Andreu. Fr. Rafel J. Verger i Suau, missioner franciscà i Bisbe de Nuevo León.
Santanyí 1990
10 Sunyer Ramos, Joan “Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí, 2007.
11 Informació facilitada per Magdalena Suau Escales.
12 Id. nota 10 p. 151.
13 ADM - 1/68-C/2.

14 Julià Rosselló, Bernat. “Maestros y músicos de la catedral de Mallorca”. Roma, 1965. Publicat
a X Trobada de Documentalistes Musicals, 2003.
15 Possiblement l’ordenació tingué lloc entre els anys 1707 i 1712, època de la qual no es
conserven els registres corresponents.
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Seria ja encetat el segle XVIII quan les fonts documentals sobre
les activitats del músic son més abundants, ja ordenat sacerdot, si bé
en data imprecisa.15
La primera vegada que es troba documentada la seva presència
a la Capella de la Catedral és el 1715, quan se li donà una part com
organista.
“Divendres XX setembre 1715. Deinde dona Su Señoria una part
de Musica de la Capella de las que estan vacant, al Rd. Miquel Suau
pr. per organista de la dita capella, que es la part que vaca per mort
de March Brissi”. 16
Aquí començà la presència musical de Suau com organista de la
Seu. Dos anys després, el 1717, al capítol del mes de juny es llegí
una petició del mestre titular de la Capella, mn. Joan Martí. En ella
demanava ser substituït per trobar-se malalt i no poder complir
amb les seves obligacions. Al·legà que feia 40 anys que servia a
la Seu al temps que demana que el seu substitut sia un músic de
dins la mateixa capella: “... que ningu sera mes aproposit per la dita
substitucio que el Rt. Miquel Suau pr”.17 Els canonges tractaren el
tema i elegiren substitut de Martí a Suau.
Al capítol de 13 de novembre de 1720 es resolgué “...que fos
jubilat el mestre Martí de mestre, y que sols aportas el compas dins la
Ceu, y no fora de la Ceu y que de les quatre parts se repartisen entre
dit Mestre Martí y Mestre Suau ço es: dues parts a cada qual, y axí
mateix los miñons quedant per lo dit Mestre Martí lo salari de Mestre
y la masada de los miñons del Cor”.18
Els músics de la Capella de la Catedral no estaven d’acord amb les
maneres de Joan Martí. El culpaven de tenir poques actuacions, per
la qual cosa passaven penúries econòmiques però, així i tot, Martí no
fou jubilat i ocupà la titulació de mestre fins a la seva mort, el 1730.
Mn. Miquel Suau, a més d’organista, va dirigir i governar la Capella
de Música de la Seu durant 14 anys. Sempre com a lloctinent o com a
substitut, mai com a titular, malgrat que fos considerat com a mestre,
tal com figura a molts documents.

16
17
18
80

ACM - Actes Capitulars,1705 - 1716. f. 392 v.
Rosselló Lliteres, Joan.” La capella de música de la Seu. Aproximació històrica”. BSAL - 50.
Parets, Joan. Rosselló, Ramon. “Notes per a la Història de la Música a Mallorca” Tom II, p.
- 81. Mallorca 2004.
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Plet entre el capítol i els músics de la capella
Durant tot el temps que durà la Capella de la Seu, del segle XVI
al segle XIX, hi va haver problemes i també plets entre els músics i
dirigents de la formació i el Capítol.
Un dels canonges, el qual era nomenat Protector de la Música,
servia d’enllaç. Normalment, dipositava la seva confiança en el
mestre de la capella. Però adesiara una intervenció excessiva
del Capítol sobre les activitats i el funcionament dels músics i la
seva feina creaven situacions conflictives entre ambdues parts. Es
produïen plets, expulsions, privacions del sou i altres represàlies.
També perdons per comportaments irregulars o baralles entre els
mateixos músics.19 Tal volta el problema més greu que es produí
dins la Capella comença el 1717, mentre Miquel Suau era lloctinent
i organista. Aquest any un músic procedent de Nàpols anomenat
Antonio Romero va adreçar al Capítol una súplica on demanava se’l
tingués en compte a l’hora de suplir algunes absències dels músics
numeraris. Els canonges acceptaren l’oferiment i manaren a Suau
que el cridàs quan fes falta. Segons el parer dels components de la
Capella, l’habilitat de Romero com a músic era escassa. Al mateix
temps, despertà enveges i gelosies.
Passava el temps i Miquel Suau solament sol·licità els serveis de
Romero en contades ocasions. El napolità es dirigí diverses vegades
al Capítol. Acusava mestre Suau de no cridar-lo, deia que la seva
economia era precària i que necessitava feina. Tot fa pensar que
Antonio Romero havia estat recomanat al Capítol per algú de certa
influència20 ja que els canonges decidiren donar la raó a Romero i
expulsar Miquel Suau de la Capella de Música, juntament amb Bernat
Palmer, Francesc Pujol, Jaume Fornari i Climent Garau, músics que
havien fet costat a Suau.
La revolta que provocà aquesta decisió fou notòria. Els músics de
la Capella es dividiren, mentre uns donaven la raó al mestre altres li
atribuïen problemes, com per exemple que feia vuit mesos que Josep
Castanyer havia renunciat a la cobrança de la seva part a la Capella i
que Suau, com a mestre substitut, havia assumit dita cobrança, sense

19 Joan Crespí, músic de la capella de la Seu en la tercera festa de Nadal desobeí al mestre. No
volgué pujar a l’orgue i el maltractà donant-li “bofetadas”, Se li retengué la paga i l’obligaren a
demanar perdó. ACM - Actes Capitulars 1715. f. 360.
20 El 1715 el Marqués de Lede, Comandant General de Mallorca, sol·licità al Capítol una plaça
de les vacants pel músic Jaume Martí. Els canonges compliren de seguida els desitjos del
comandant.
21 Id. nota 17.
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repartir res entre els altres músics.21
La queixa fou remesa al canonge Femenias, protector de la música.
No he localitzat la documentació referida a la resolució d’aquest
problema, però sí que està documentada una petició del mestre Martí
que, juntament amb altres tres músics, reclamava al Capítol la paga
de vuit mesos que se’ls devia.
Poc després, catorze músics més feren costat a Miquel Suau i,
sense massa explicacions, també foren expulsats.22 Es redactaren
expedients i es cercaren explicacions a unes actuacions que en res
beneficiaren a cap de les parts. El Capítol argumentava les condicions
dels contractes que feia quan admetia un músic a la Capella “Se
troba en pacifica y quieta pocessio mes que centenae inmemorial
de provehir y anomenar mestre de la Capella de Musichs de dita
Sta Yglesia Cathedral y de admetre y elegir los dames musichs de
la mateixa capella, com tambe de asseñalar a cada quals de ells la
porcio y quantitat de salari que han de raber en los actes de musica
conforme la sua pericia y veu: de dispondre el modo en que se ha
de governar dita Capella y axi mateix de corregir y castigar los
transgressors ab les penes proporcionades y ben vistes fins a privar i
expellir qualsevol de ells”.23
El Capítol seguia amb la seva decisió i autoritat. “Consequentment
que ha pogut expellir a la Rd. Miquel Suau pre. Sustitut de Mestre
y a los altres musichs de dita sustitució y pars destinades, los quals
menos deven ni poden ser conservats en dits empleos y porcions
contradient al Molt Iltr. Capitol”.24
Mentre estava en marxa aquest litigi, la Capella de Música, amb
Suau al capdavant, seguia la seva feina, però amb una vigilància
extremada per part dels canonges.
Pel setembre de 1728, Miquel Suau estrenà un oratori dedicat a
la Verge de Montserrat. Al llibret, Suau hi figura com a mestre de la
capella, a la qual cosa el Capítol també hi vegé problemes: “...haver
tenido noticias de que se ha divulgado un papel impreso con licencia
de su Vicario General cuya inscripcion es Oratorio de la Sacratissima
Ymagen de Nª Sª de Monserrat en que se afirma haverla cantado
la Capilla de la Cathedral, siendo maestro el Ldo. Miguel Suau prb.

22 Després d’aquest fet poca cosa quedà de la Capella de la Seu. En conseqüència i per
resolució capitular es va decidir formar una nova planta de músics. Entre ells hi figurava
Antonio Romero.
23 Id. nota 18.
24 ADM - 17/83/6. f. 2.
25 ADM - 17/83/6. f. 36.
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lo que no puede dejar de extrañar, porque dicho Suau munca ha
sido Maestro de la referida Capilla, pues solamente fue nombrado
Substituto del Licd. Juam Martí p. Maestro en propiedad de la misma
Capilla”.25
El Capítol demanà que es recollís el llibret i es borràs la titulació
de mestre que, segons ells, s’atribuí Suau i a la vegada es castigàs
amb la pena corresponent. En defensa del músic sortí d. Miquel
Fullana, de la Cúria, dient que la impressió del llibret anà a càrrec
del Regiment de Lleó, i que per tant l’autor no hi va intervenir. En
l’expedient s’inclou, a més del fulletó esmentat, un exemplar del
“Villancicos” del 1719, on sí hi figura Suau com a lloctinent. Tot
plegat, volia demostrar que el fet d’aparèixer com a mestre fou una
errada d’impremta.
Al poc temps, mn. Miquel Suau i els altres músics reberen la
resolució capitular que els expulsava de la capella. De res serviren
les mostres de suport d’altres persones que no veien delicte en el
comportament dels músics.
El plet, per tant, seguia el seu curs i Suau decidí viatjar a Roma per
defensar-se i defensar també els seus companys. Tots plegats, a més
de l’honor com a professionals de la música, es jugaven el seu modo
de viure, a vegades de manera precària.
Abans de partir, el grup de castigats encapçalats per Suau havien
elevat la seva protesta davant el Bisbe de Mallorca. Aquest tractà el
tema amb el Vicari General, que resolgué en sentència definitòria que
el Capítol no podia expulsar als músics sense formar un expedient.
També que el que tenia autoritat per admetre músics eventuals, com
Antonio Romero, era el mestre de la capella.
El bisbe Zepeda, abans de deixar la Diòcesi i suposadament per
rentar-se les mans de tot plegat, passà les reclamacions d’ambdues
parts a la Signatua Apostólica. Això provocà el viatge de Suau a
Roma per intentar trobar una sortida al conflicte, que havia arribat
a un punt en que resultava difícil una solució. La junta de la Capella
de la Catedral es reuní: “Vui als 27 janer 1729. Convocats y ajuntats
en casa del Mestre Suau per junta ordinaria de Sta, Cesília fonch
proposat per el dit mestre que ia sabien los de la junta que estava
de pronta partida per la Ciudad de Roma y axi era necessari dexar
subjecta capás y suficient par la aconomia y govern de la Capella y
discorreguts los vots de un en altre fonch resolt y determinat nemine
discrepante fonch elegit al Rd. Bernat Palmer pr. y en ausensia sua

26 ADM - 17/131/11.
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capella, a la qual cosa el Capítol també hi vegé problemes: “...haver
tenido noticias de que se ha divulgado un papel impreso con licencia
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22 Després d’aquest fet poca cosa quedà de la Capella de la Seu. En conseqüència i per
resolució capitular es va decidir formar una nova planta de músics. Entre ells hi figurava
Antonio Romero.
23 Id. nota 18.
24 ADM - 17/83/6. f. 2.
25 ADM - 17/83/6. f. 36.
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lo que no puede dejar de extrañar, porque dicho Suau munca ha
sido Maestro de la referida Capilla, pues solamente fue nombrado
Substituto del Licd. Juam Martí p. Maestro en propiedad de la misma
Capilla”.25
El Capítol demanà que es recollís el llibret i es borràs la titulació
de mestre que, segons ells, s’atribuí Suau i a la vegada es castigàs
amb la pena corresponent. En defensa del músic sortí d. Miquel
Fullana, de la Cúria, dient que la impressió del llibret anà a càrrec
del Regiment de Lleó, i que per tant l’autor no hi va intervenir. En
l’expedient s’inclou, a més del fulletó esmentat, un exemplar del
“Villancicos” del 1719, on sí hi figura Suau com a lloctinent. Tot
plegat, volia demostrar que el fet d’aparèixer com a mestre fou una
errada d’impremta.
Al poc temps, mn. Miquel Suau i els altres músics reberen la
resolució capitular que els expulsava de la capella. De res serviren
les mostres de suport d’altres persones que no veien delicte en el
comportament dels músics.
El plet, per tant, seguia el seu curs i Suau decidí viatjar a Roma per
defensar-se i defensar també els seus companys. Tots plegats, a més
de l’honor com a professionals de la música, es jugaven el seu modo
de viure, a vegades de manera precària.
Abans de partir, el grup de castigats encapçalats per Suau havien
elevat la seva protesta davant el Bisbe de Mallorca. Aquest tractà el
tema amb el Vicari General, que resolgué en sentència definitòria que
el Capítol no podia expulsar als músics sense formar un expedient.
També que el que tenia autoritat per admetre músics eventuals, com
Antonio Romero, era el mestre de la capella.
El bisbe Zepeda, abans de deixar la Diòcesi i suposadament per
rentar-se les mans de tot plegat, passà les reclamacions d’ambdues
parts a la Signatua Apostólica. Això provocà el viatge de Suau a
Roma per intentar trobar una sortida al conflicte, que havia arribat
a un punt en que resultava difícil una solució. La junta de la Capella
de la Catedral es reuní: “Vui als 27 janer 1729. Convocats y ajuntats
en casa del Mestre Suau per junta ordinaria de Sta, Cesília fonch
proposat per el dit mestre que ia sabien los de la junta que estava
de pronta partida per la Ciudad de Roma y axi era necessari dexar
subjecta capás y suficient par la aconomia y govern de la Capella y
discorreguts los vots de un en altre fonch resolt y determinat nemine
discrepante fonch elegit al Rd. Bernat Palmer pr. y en ausensia sua

26 ADM - 17/131/11.
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al Rd. Juan Crespí pr.”.26
Per la seva part, Miquel Suau demanà llicència per viatjar.
Explicà que el motiu es l’haver estat citat per comparèixer davant
les autoritats eclesiàstiques, segons lletres trameses per Monsenyor
Millino, auditor de la Rota, el 5 de maig de 1728. Sol.licità el permís
perquè, a l’hora de les distribucions pecuniàries, “...no fan absencia
del pnt. Regne qui ho participa, no se presumesca que han dexay o
renunciat el ser Musichs de dit Capella y que per tant es vacant la
sua porció”.27 Suau tenia tres parts, una com organista i dues com
mestre substitut. El Capítol li autoritzà el viatge, però solament se
li mantingué la part d’orgue. Consideraren que les altres dues parts
havien d’esser reservades pel mestre que el substituís.
La proposta de la junta de la Capella que havia presentat Bernat
Palmer com a substitut no fou acceptada. Els canonges, mitjançant
Rafel Ginard, notari síndic del Capítol, declaraven que es trobaven
en poder de elegir al seu parer mestre de capella en cas d’absència,
que era el cas, malaltia o altres impediments. Per tant, recorden que
en totes les funcions dins la mateixa catedral com també a totes
les actuacions que es fan a altres esglésies, enterros i demés actes
en que canten els músics numeraris i també els agregats, el mestre
titular segueix essent Joan Martí i substitut Miquel Suau i “Haventse
aussentat de aquest Regne en messos passats dit Suau pr. y trobantse
dit Martí molt achacos, diputa el Il. Capitol al Rd. Miquel Planes pr.
pera que sustituint per Marti cuyda de las Musicas en lloc seu com
antes la executava dit Suau”.28
Tornant al plet ens trobam que Mn. Millino havia estudiat
detingudament el cas i després de moltes voltes i argumentacions
es decantà per la decisió del Capítol, tot i que els procuradors dels
músics defensaren aquests amb tota força.
El tribunal de la Rota invalidà la sentència del Vicari General de
Mallorca i l’expedient passà al judici del Papa per a la confirmació
final. Arribada la sentència definitiva es donava la raó al Capítol de
la Catedral.29
Els músics dissidents renunciaren al plet, i el rd. Mesmero, de
la Càmara Apostòlica presentà el text. En primer lloc signà Miquel
Suau i, després, els seus companys. Al mateix temps renunciaven als
seus llocs de feina a la Capella de La Seu. Es comprometien també a

refer al Capítol totes i cada una de les despeses pertinents generades
pel plet. En garantia Miquel Suau diposità una moneda en mans del
notari Salvador Paparocci.
Es signà la sentència dia 1 de setembre de 1730 i tot seguit es
procedí a la publicació. Foren 41 pàgines impreses als obradors de
Pere Antoni Capó de Palma amb el títol següent: “Litterae Executoriales
Sententiae Decreti et Decisionum Sacrae Rotae Romanae in favorem
Capituli Eclesiae Cathedralis Maioricensis, et contra musicos ejectos
a Capella Musicorum eiusdem Sanctae Eclesiae”.30
Aquí finia l’estreta relació de mn. Miquel Suau amb la Capella de
Música de la Seu.
Durant la seva estada a Roma el músic santanyiner escrigué una
carta a mn. Rafel Verger, cunyat de la seva germana Maria: “Al Rd.
Raphel Verger pre. de la Vila de Sanctañy gde. Deu mols anys en
Sanctañy en Mallorca. A Rd. Raphel Verger pre. al 27 7bre 1729 en
Roma. Sr. Raphel me alegraré esta tropia a V. M. ab la salud que para
mi destjo: dins esta rabrá un altar de privilegi per lo Altar mayo de
la parroquia nostra de Santacñy. Tinc una reliquia de St. Domingo
de Sta, Scolástica y del Palio de St. Joseph, la qual portaré yo a esta
parroquia, perque el dia de Sto. Dom. de Sta. Scolastica y de St. Joseph
la pugan adorar a la Yglesia de St. Añy, y fas compte de portar ley
als ultims de 8bre, o el mes llarg per el Novembre. Stimare en coman
a Deu que em dex arribar ab salvament, al doctor Bonet quel beso
les mans, al Sr. Rr. y demes capellans que les beso les mans a mon
germa a la cusi [...] na Margalida mes germanes a na Francisca a
nes cusi el Batista que en coman a Deu que mos pugam veura vius y
em comenara molt a Fra Jaume y que em coman a Deu y en fin em
comenara molt atots los retgidors y que yo los portare las sobra scritas
reliquias; a nals fill de de Jauma Joseph que no eya ningun remey de
poder veura tempora ab infraannum per poderse ordenar ab titol de
patrimoni, y que si no seu despatxa si nos en ell enserá en lo que yo
valga, no dex de comenarme ut supra. Michel Suau pre. Q. S. M. A.
Al Rd. Raphel Verger pr. Mi Hm. y Sr.”.31

27 ADM - 17/131/11.
28 ADM - 17/131/11.
29 Per conèixer més detalls d’aquest procés vegeu: Nicolau Bauçà, Josep. “Un plet mogut per
la Capella de Música de la Seu de Mallorca contra el seu Capítol en el segle XVIII”. II Jornades
Musicals Capvuitada de Pasqua, 1995.

30 ACM - CPS 51/nº 2/d. 16028. nº 3. - Arxiu de les R.R. Agustines, B.P.M.
31 Aquesta carta fou descoberta per Bernat Vidal i Tomàs entre els papers de can Verger i
publicada en part al seu llibre CONSOLACIÓ. Gràcies a la gentilesa de la seva família l’oferim
completa en aquest estudi.
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27 ADM - 17/131/11.
28 ADM - 17/131/11.
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Relíquies de st. Domingo, sta. Escolàstica i pali de st. Josep i detall.
Museu Parroquial de Santanyí.

Com es pot llegir en aquesta carta, Suau no parla dels problemes
que l’havien obligat a viatjar. Les relíquies que esmenta es troben al
Museu Parroquial de Santanyí i el document que autentifica la seva
procedència a l’arxiu de la parròquia.
Sobre l’altar de privilegi cal dir que, abans de les reformes
postconciliars que es portaren a terme a l’altar major, hi havia un
quadret penjat a la part de l’evangeli amb un document que deia:
ALTAR PRIVILEGIADO PERPETUO. Tal volta una romanalla del que
parla Suau.

Beneficiat i organista de Santanyí
El benefici de l’orgue de Santanyí, com hem vist, estava en possessió
de mn. Francesc Suau. A la visita pastoral del bisbe Esterripa, el 1724,
es troba la següent anotació: “Item. per quant havem experimentat la
gran falta del clero de esta Parrochia en lo cant pla,lo qual redunda
de la mala assistencia y Culto Divino per falta de noesser enseñats
de solfa plana y com lo Rd. Francesch Suau pre. sia acullit en esta
Parrochia á totes les distribucions axi fundades....... per tant li man
que dos dies a la semana enseñy de solfa...”.32
Pel que sembla, mn. Francesc no complia la seva obligació com a
mestre de cant i organista, potser per motius de salud, ja que morí
un any després. Conseqüentment, al poc temps de la visita pastoral
esmentada es degué produir la renúncia de mn. Francesc com a
beneficiat, ja que el 22 de juny de 1724 prengué possessori del
benefici de l’orgue de Santanyí mn. Miquel Suau, “Mestre de Capella
de la Seu”.33
D’un any després es troba la següent anotació: “Honor Juan Bonet
olim llevedor del cens del Rd. Comú pagara al Rd. Miquel Suau pr.
Beneficiat y Organista set ll. deu sous y los dich 7 ll. 10 s. y los dich
son ço es 6 ll. 6 s. 6. per les distribucions del cor, 7 sous per la caritat
de 2 misses de Denus, 3 s. 6. per la caritat de una missa Calafat, 3
s. 4 d. per la assistencia a los combregars y las quals partidas fan
suma de 6 ll. i 5 s. 4. lo qual tenia persebut el qdam. Fr. Suau prev. y
vicari son onclo dequi es hereu y 14 s. que dit Rd. Miquel Suau pre.
te percebuts en dit comú des del dia de son possessori fins lo dia pnt..
fet vuy als 30 juny de 1715. Dich 7 ll. 10 s. 2. Dr. Llorenç Burguera
pr. Rr.”.34
No he pogut esbrinar fins quan Miquel Suau posseí aquest benefici.
El cert és que, quan feu testament, ja anomenà al seu nebot Salvador
Verger Suau com a titular del benefici de l’orgue de Santanyí.
Miquel Suau i el Santuari de Lluc
Suposadament, pel fet de ser Lluc un centre d’aprenentatge
musical molt important, hi va haver una forta relació entre Suau i el
santuari. Ja hem esmentat, però, que de moment no es pot provar
documentalment la seva presència a l’escolania.
La primera notícia sobre aquesta relació parla d’una estada i funció
dels minyons de la Capella de la Seu a Lluc, dirigits per mn. Miquel
32 APS - “Visites Pastorals”.
33 ARM - “Llibre primer de Actes de Rt. Comú de Santagni” C - 2269, f. 40.
34 APS - “Llibre de Polices y Pagaments” s.f.
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Suau: “Als 27 Setbre. 1721 pagui a lo Sr. Antono Esterder musich ha
bon compta per haver enseñat los miñons quatre messos duas doblas.
Mes dit dia doni al dit Sr. Esterder dos Reials de vuit per los miñpns
de la Capella Vella de la Seu ab que el Sr. Miquel Suau pre. nos honrá
per lo dia de Nª Sra. y el de la Octava dich 2 l. 55. 4”.35
A una carta sense data del Rd. Jeroni Ferragut al prior Bartomeu
Lladó podem llegir: “...los miñons este dia han cantat a Snt.
Francesch ab gran desempeño. No falten questions ab lo Sr. Suau,
que tots alaben los miñons de Lluch, y ell vol que sols alápien el
seu Lluch, y jo li dich que vener la sua destresa y prontitut pero de
estudis que los nostros li guañan. Encara que lo Sr. Matheu Ecome
ho ha enviat a dir que la confraria va mala, no hem descontent, que
encara que no havem feta sino poques fulles, y confio en lo favor de
Maria Sma. que en sortirem be. No podem atropellar per raó del Sr.
Suau, que sempre te ocupasions, pero feim lo possible. Lo Sr. Ecome
li ha fet demanar llisensia a D. Joan36 para assistirnos, lo que ha
consultat...”.37 Aquestes dues cartes demostren que Suau tenia al seu
càrrec l’ensenyament dels minyons de la Capella de la Seu.
La col·laboració entre Miquel Suau i Lluc fruità amb el nomenament
del músic santanyiner com a col·legial, és a dir, mestre de l’escolania:
“Eleccio en collegial del Rd. Miquel Suau pre. Die VI mensis maiy
Anno a Natte. Dni. MDCCXXIII. Congregats y ajuntats capitularment
en la aposento Prioral, vt. mosio eff. lo M. Rd. S. Barthomeu Lledó
pr. y Prior del Collegi y Sta. Casa de Ntra. Sra. Ssma. de Lluch el
Dr. Christophol Bosch lo Dor. Gregori Salvá lo Dor. Ant. Artigues y
lo Rd. Sr. Francesch Caimari tots prev. collegials de dit collegi, per
efecte de celebrar capitol a lloch solit y acustumat, per tractar les
coses convenients á dit collegi: ha estat proposat per lo dit Mt. Rd. Sr.
Prior lo siguent: Rdi. Patris et Ani. mei. Ya saben vs. ms. com al 21
mars prop passat es estat servit Sa Divina Mag. aportarsen para sa
altra Vida lo Dor. Jaume Salvador Pons pre. olim collegial de nostron
collegi, y que segons mana la Bulla. Appca. de nostron collegi, es
precis passar a fer ellecció de altra collegial, qui en lloch del dit
qdam. Dr. Jaume Salvador Pons pre. que Deu hage, puga servir a
esta Sta. Casa: Per ço he convocat á Vs. Ms. para que en sa eleccio
fahedora descarregar las suas conciencias fent elleccio del que
indicaran ser de mes conveniencia para esta Sta, Casa. Advertintlos

com saben Vs. Ms. la necesitat que te nostron collegi per la enseñansa
de los miñons del cor, de que sia Musich es que ha de ser elegit. Sobre
la qual proposició discorreguts los Vots de un a altre com es costum,
fonch elegit en Collegial lo Rd. Miquel Suau pre. Me. de la Capella de
la Seu, de la Vila de Santañy. Nemine discrepante”.38
D’aquesta manera Suau Entrava a formar part de la vida del
santuari com a mestre de música, càrrec que conservaria fins la seva
mort.
Era habitual que minyons de l’escolania de Lluc fessen estades
a Palma per rebre classes de música. A aquest costum es refereix
la carta de Suau següent: “JHS. Sr. Barthomeu. Vaig reber los
esclatesangs, de que li faig les gracies. Rabrá dos mans de paper, per
que provia el paper que me han duyt. Em som descuidat de scriura
al Sr. Prior. Me ha dit el Sr. Custos que, quant tindra gust, enviy en
Guillem [Fiol], y axi mateix podra enviar en Demia [Font], que tant
un com altre aqui perden mes que guañen Sr. Barthomeu, si so bo en
algo, mani, per sempre seu. Deu lo guardi Desta se casa 8bre. 11 de
1733. Tuus sempre Suau pre. Al Sr. Barthomeu Lledó mi Amo y Sr.”.39
A l’arxiu de Lluc es conserven vàries composicions musicals
manuscrites de Miquel Suau, que s’esmenten en l’apartat corresponent.
D’altra banda, a una carta es parla d’un “Villancico” que, ara per ara,
no s’ha localitzat: “Lluch 29 Octubre 1734. Jhs. Sr. Barthomeu. Me
alegrare que V. M. logri perfecta salut y que tinga unas felices Pasquas
del Naxament del Sr. ab una y altra salud. Aquí va la Nagrilla, un
villancico a 4 ab violins y coblas solas al Naxament, supos que si la
solfa no li agrada, li agradara la lletra. V. M. perdó que no tinch ni
es estat possible despatxar mes prest. Tuus semper Suau. pre. collegial.
La plagueta de solfa plana es de V. Al Sr. Barthomeu Llado pre. mi
Amo y Sr.”.40
Vàries de les composicions conegudes de Suau són de temàtica
llucana, dedicades a la Mare de Deu, de la qual el suposam devot.
Quan viatjà a Roma adquirí una pintura a l’artista italià Giovanni
Jacotti. De tornada l’oferí a la Verge i fou col·locada a la porta que
tancava la fornícula nova que treballà el fuster Bernat Nicolau i
decorada per Joan de Aragón. Portava la següent inscripció: “Giovanni
Yacotti pinxit. Anno 1729. Et Michael Suau pbr. ac Collega qui Romae
fecit instam facere. dedit Virginis Mariae de Lluch die 18 Aprilis

35 Document facilitat per Pep Barceló, arxiver del Santuari de Lluc.
36 Es refereix al Bisbe de Mallorca D. Juan Fernández Zapata.
37 Juan, Rafel. “Hojas de Lluc”. Nº 13 p. 14.

38 A LL - “Llibre de Elections de Priors de Collegials y Determinacions comensat Als 18 otbre.
de 1717 á 1782” f. 16.
39 Id. nota 37 p.15.
40 Id. nota 37 p. 13.
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1731”.41 Actualment, aquesta pintura forma part del Museu de Lluc.
Per aquests anys Suau participà, per orde del Bisbe, en l’examen
d’un músic: “Ilmo. y Rmo. Señor. De orden de V. S. Illma. y Rma. he
examinado de organo a Miguel Reus hijo de Pedro Juan de la Villa de
Sta. Margarita para el obtento. de Beneficio de Organo, que vaco en
la Iglesia de dicha villa y haviendole hallado apto le ha aprobado. En
todo quedo a las ordenes de Vª. Sª. Illma. y Rma. cuya vida gde. Dios
muchos años como deseo y he menester. Palma y Abril 12 de 1728,
capellan de V.S. Illma. y Sma. Q. S. M. B. Miguel Suau pro. Al Illmo.
y Rm. Obispo de Mallorca mi señor.”42
La Capella de Música de Santa Aina
Tot i haver quedats guanyadors en el plet, el Capítol de la Seu
intentà que mn. Miquel Suau i els músics que li havien fet costat no
s’integrassin dins cap agrupació musical. Els expulsats intentaren
instaurar la seva seu a l’oratori de sant Pau, capella adjunta al palau
episcopal. Aquesta decisió no va ser acceptada pels canonges, que
en diverses ocasions presentaren queixes al Bisbe contra aquest
projecte. No podien consentir que de cap manera es pogués fundar
altra capella de música.
Vists tants d’entrebancs, mn. Miquel Suau i els altres músics
cercaren la protecció del poder civil. La petició que proposaren al
Regent consistia en fundar la Capella de Música de Santa Aina, que
tendria la seva ubicació a la capella del Palau de l’Almudaina. El
1734, el regent donà el permís per tal projecte. Es firmà un decret on
s’explicava que aquesta capella de música actuaria en les festes que
pagava el regent i els gremis de Palma.
El primer mestre de la Capella de Música de santa Aina fou Miquel
Suau, creador d’aquesta formació musical, que ocupà el càrrec fins
a la seva mort. El seu successor fou Bernat Palmer, la dirigí fins el
1747. El músic català Joan Rossell, mestre de la Capella de Tarragona,
es feu càrrec de la Capella de Santa Aina durant 17 anys per després
ocupar el mateix lloc a la Catedral de Toledo. Andreu Corró s’ocupà
de la direcció musical de la formació esmentada fins que aquesta
s’annexionà a la Capella de la Catedral, l’any 1772.
La Capella de Santa Aina va tenir una singladura important i unes
pretensions altes, ja que el 1740 sol·licitaren que la formació tingués
el títol de Reial, cosa que s’aconseguí el 1765.

41 Document facilitat per Pep Barceló, arxiver del Santuari de Lluc.
42 ADM - 19/170/7.
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Per motius econòmics, la trajectòria d’aquesta capella es va
interrompre el 1772 ja que, com s’ha dit, es produí l’annexió a la
Capella de la Seu. Així quedava sols una agrupació musical, però al
poc temps s’adonaren que d’aquesta manera no es podien complir
els compromisos a les festes litúrgiques i civils a la vegada i, per
ordre del capità general, a l’any 1792 es va instituir novament la Reial
Capella de Música de Santa Aina, que havia fundat Miquel Suau.43
L’obra iniciada pel músic santanyiner després de la seva expulsió
de la Capella de la Seu seguiria donant els seus fruits. Les seves
intervencions eren freqüents i molt celebrades. Sota la direcció de
Rossell, interpretaren diversos oratoris per celebrar la festa de santa
Cecília, el 1748 i 1749. Al 1757 cantaren altre oratori a sant Francesc.
Un any després, actuaren a les caputxines, sense data segura, al
convent dels agustins, a noces, festes populars i religioses i també a
enterraments.
Queda el dubte de saber si la Capella de Música de santa Aina
va deixar sentir les seves veus a les exèquies del seu fundador, mn.
Miquel Suau.
La Confraria de Santa Cecília
Santa Cecília va ser una noble romana que entre els anys 180 i 230
d. C. fou martiritza per haver-se convertida al cristianisme. El Papa
Gregori XIII la va nomenar patrona de la música a l’any 1594.
A Mallorca, aquesta devoció arrelà entre els que es dedicaven. Com
exemple, diré que al testament de Magí Fiol, mestre de la Capella de
la Seu, fet el 1698, s’anomena: “Item un retaula de santa Cicília”.44
Alguns dels músics de la Capella de la Catedral, mentre s’instruïa
el plet entre ells i el Capítol, simularen haver sortit del servici de
la Catedral atribuint-se la representació de tota la formació per
eludir la sentència de la Sagrada Rota. Pretenien prendre la imatge
d’una confraria que anaven a fundar, per la qual cosa demanaren
l’aprovació de la Congregació de Bisbes i Regulars.
La proposta dels músics no fou ben rebuda, i la Congregació
denegà l’erecció de la confraria esmentada, que havia d’estar sota el
patrocini de santa Cecília. Era el febrer de 1730.
No contents amb la resposta, els músics seguiren amb les seves
pretensions. Dia 22 de maig, 27 membres de la Capella de la Seu
43 Esteve, José Joaquín - Menzel, Cristina. “La Música a Mallorca, una aproximació històrica”.
Palma, 2007. p. 38 i ss.
44 Gili, Antoni. “Magí Fiol mestre de Capella de la Seu, 1634 - 1698”. V Trobada de
Documentalistes Musicals, 1998. p. 146.
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donaren poders absoluts al Rd. Miquel Suau, a punt de tornar de
Roma. El nomenaven el seu representant i li suplicaven que per
ells comparegués davant el futur Papa o el seu Vicecanceller per
sol·licitar en nom de la Capella se’ls dignàs concedir la “Confraria
de la Gloriosa Santa Cecília, Verge y Màrtir”, amb tots els indults,
indulgències i altres prebendes acostumades.
Miquel Suau, dia 22 de gener de 1734, amb els poders que li
havien concedit els cantaires, constituí procurador mn. Joan Pastor,
habitador a Madrid, per a presentar davant el Nunci una súplica per
aconseguir la fundació.
Aquesta vegada els resultats foren diferents. Les lletres foren
despatxades a Santa Maria la Major de Roma dia 29 d’agost de 1734.
Així, s’autoritzava la constitució de la Confraria de santa Cecília dins
la capella de santa Aina del Palau de l’Almudaina.45
La burocràcia de l’època era molt lenta, fins un any després el
Papa Climent XII no va signar la bul·la pontifícia pertinent, i el Bisbe
de Mallorca trigà altre any en fer arribar als interessats el decret final.
Aquest arribà el 2 de maig de 1736. Aleshores, mn. Miquel Suau,
promotor i principal responsable d’aquesta confraria, feia exactament
tres mesos que havia mort.
Bernat Palmer, que s’havia posat al front de la Capella de Música de
santa Aina fundada per Suau, el notari Vicenç Colom, altres membres
de la formació i varis testimonis s’ajuntaren dins la capella de santa
Aina de l’Almudaina. Allà, mn. Antoni Ferrer, rector de la mateixa,
admeté tots els membres de la Capella per a totes les funcions, a la
vegada que els lliurava les claus de l’orgue en senyal de possessori.
Als pocs dies, es tornaren reunir per nomenar els càrrecs i les
persones que havien de dirigir el bon funcionament de la Confraria
de santa Cecília.
Obra musical
La música a Mallorca durant el segle XVIII va assolir una gran
importància. La documentació sobre aquest fet és relativament
important, sobre tot si es compara amb els segles anteriors. També la
quantitat i qualitat de les obres conservades en son un reflex.
L’obra musical de Miquel Suau s’inclou plenament dins aquest
segle, dins la primera meitat, amb totes les característiques pròpies
de l’època i, atès el nombre de peces localitzades, fa pensar en una
producció més extensa que, ara per ara, no es coneix.

Segons diversos musicòlegs consultats, Suau era coneixedor de
les noves corrents musicals que provenien d’Itàlia, i que ell va saber
incorporar al llenguatge musical de les seves composicions. Tal volta
l’estada que féu a Roma va influir en aquest punt. Es pot afirmar que
va ser un músic avançat al seu temps, ja que les innovacions musicals
que presenta la seva obra encara trigarien un temps en ser adoptades
per la gran majoria dels compositors, amb la controvèrsia que aquest
fet generà.
Centrats en l’obra de Suau, es veu el seu interès per les temàtiques
que imperaven en aquell moment. Va compondre varis oratoris, peces
que tenien els seus orígens en els autos sagramentals, i que fruitaren
a l’entorn de la Congregació de l’Oratori de sant Felip Neri, d’aquí
el seu nom. Aquestes composicions comptaven amb parts recitades
i altres musicals. La primera obra d’aquest gènere que s’interpretà a
Palma fou “La Glória de los Santos”, del català Pere Rabassa, el 1717.
El primer compositor mallorquí conegut que musicà un oratori fou
Suau, el qual el 1718 oferí “Verdaderos Entretenimientos...”.

Oratori a la Mare de Déu del Pilar.
Biblioteca Lluís Alemany.

Oratori a la Mare de Déu de Montserrat.
Arxiu Diocesà de Mallorca.

45 Gili, Antoni. “La fundació de la Confraria de santa Cecília”. X Trobada de Documentalistes
Musicals, 2003.
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Al mateix temps dels oratoris coexistien els villancicos, els quals
en certes ocasions formaven part dels oratoris esmentats, dels que
Miquel Suau ens deixà una bona mostra.
Peces polifòniques, amb acompanyament d’orgue o violins, són
presents dins la producció musical del músic de Santanyí. Els seus
lligams amb el santuari de Lluc féu que algunes d’aquestes obres,
com ja s’ha dit, foren de temàtica mariana.
No de totes les peces localitzades es conserva la partitura,
d’algunes solament es troba el llibret, és a dir, la part literària, mentre
que d’altres únicament es coneixen per referències documentals o
bibliogràfiques.
Tot plegat s’explica a les fitxes que s’ofereixen seguidament de les
obres musicals de mn. Miquel Suau, amb la seva localització, data si
es coneix, i altres característiques.
1.- VILLANCICOS / PARA LOS MAYTINES DE LA NOCHE
DE / Navidad en la Iglesia Chatedral / de Mallorca. Año 1717./
DEDICADOS AL ILLmo. Y Rmo. / S. D. ATHANASIO DE/ ESTARRIPA,Y
TRAÑAIAVREGVI OBISPO / Y AL M. ILLUSTRE, Y Rdo. CABILDO /
de dicha Santa Yglesia / Puestos en Musica por Miguel Suau Presb.
Organista /y lugarteniente de Maestro de Capilla / de dicha Iglesia /
En Mallorca. Por Geronimo Frau / Impressor. 1717.
Imprès; 12 pàg. 200 x 140 mm. Íncipit literari: Combatiendo al
mortal
(Biblioteca Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany, Bibl. Nacional,
Bibl. de Montserrat)
2.- VERDADEROS / ENTRETENIMIENTOS / ORATORIO SACRO /
Que se cantará en la Iglesia de la / Congregacion / DE SAN FELIPE
NERI / de la Ciudad de Palma Domingo de / Carnestolendas año
1718. / Reducido a concento musico / Por el Licenciado Miguel Suau
Pres- /bitero Organista, y de Maes- / tro de Capilla de la Iglesia
Cathedral / de la misma Ciudad / CON LICENCIA / En Palma. Por
Miguel Capó Impre- / sor. Año 1718.
A QUATRO VOZES:
Phelipe Alto
Zelo Tiple I
Diversion Tiple II
Engaño Tenor
Coro Los quatro
Imprès; 13 pàg. 147 x 101 mm. Íncipit literari: Venid a mi vozes
(Bibl. Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany, Bibl. March)
3.- SAGRADOS CLYTMOS [ RYTMOS] / DIVINAS CONSONANCIAS
/ Que / En la mejor noche del Nacimiento del Señor / de las

Eternidades SIRVIERON / Para celebrar su venida, y nuestra
Redempcion / En/ LA SANTA IGLESIA CATHEDRAL DE / Mallorca
este año de 1718 / Pusieronse en Musica / Por Miguel Suau presb.
Organista, y Lugarteniente / de Maestro de Capilla de la propia
Cathedral. / SACALAS A LVZ VN CVRIOSO / Quien por librarlas
de una sombra las dedica / AL MISMO HIJO DE DIOS / (+) / Con
licencia: Barcelona por RAPHAEL FIGUERÓ / Impressor. Año 1719.
Imprès; 12 pàg. 210 x 140. Íncipit literari: En basto campo de la
noche
(Biblioteca de Catalunya 76645)
4.- VILLANCICOS / QUE SE / HAN DE CANTAR / EN LOS
MAYTINES / DE LA / NATIVITAT / DE EL SEÑOR / ESTE AÑO DE
1719 / EN LA IGLESIA / CATHEDRAL DE MALLORCA / Puesto en
Musica: / Por Miguel Suau Presbitero, Organista, / y Lugar- / Teniente
de Maestro de Capilla de ella. / Con Licencia: En Barcelona, por
RAPHAEL / FIGUERÓ, Impressor, Año 1719.
Imprès; 16 pàg. 202 x 143 mm. Íncipit literari: Que luz halla en
el golfo
(Bibl. Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany, Bibl. de la Real,
Arxiu Diocesà de Mallorca)
5.- Responsorio a 3 y Vvs. / 3º de 2º Nocturno / Una hora non
potuistis / Año 1719 / De Miguel Suau po.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipid literari: Una hora non potuistis
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul.liana. sig.- 32)
6.- Responsorio Al 3º Noct. / del 3º Nocturno A 4º / Seniores
Populi / Del Maestro Michael Suau pro. / Añyo 1720.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Seniores populi
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 192)
7.- Responsorio â 4º Con Violines / 2º del 3º Nocturno / Seniores
Populi / Por Sto. Domingo
Manuscrit; 210 x 310. 1720 ?. Íncipit literari: Seniores populi
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 192 b)
8.- ORATORIO / HISTORICO Y ALEGORICO / CON QUE / A
EXPENSAS DE LA DEVOCION, SE CE- / lebró la Festividad de Maria
Santissima / del PILAR, en la Real Iglesia de San- / ta Anna de esta
Ciudad / de Palma / REDVCIDO A MVSICA / POR Miguel Suau
ORGANISTA Y THENIENTE / de Maestro de Capilla de la Cathedral
de ella / Y CANTADO / El dia 12 de Octubre de 1721 / Con Licencia
en Palma: Por Pedro Ant. Capó, Impressor
Imprès, 16 pàg. 197 x 137 mm. Íncipit literari: Embuelto en la luz
de influencia feliz
Personatges: MOYSES, EL PVEBLO DE DIOS, SV CORO - FARAON,
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8.- ORATORIO / HISTORICO Y ALEGORICO / CON QUE / A
EXPENSAS DE LA DEVOCION, SE CE- / lebró la Festividad de Maria
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LA IDOLATRIA, SV CORO
(Biblioteca Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany)
9.- Llitanie â 4º a la Virgen SSma. / de Lluch / Kirie eleison / Año
1724 / De Michel Suau / Usu Micael Suau
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Kirie eleison
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 215)
10.- Tono a 4º Al Nto. de Christo / En el portal esta noche / Año
1725 / Cantado año 1804 / Usu Mchael Suau pri. /
Manuscrit: 210 x 310 mm. Íncipit literari: En el portal esta noche
zagales
(Arxiu del santuari de Lluc, sig. 5 C-14)
11.- ORATORIO / A LA SACRATISSIMA IMA / GEN DE N.S.
DE MONSERRAT / CUYO PEQUEÑO CULTO LE DE / DICA EL
REGIMIENTO DE INFANTERIA / DE LEON, SIENDO SU CORONEL /
D. JOSEPH FRANco PINEL / LADRON DE GUEVARA, COMENDADOR
/ DE EL MONTIJO DE EL ORDEN DE / SANTIAGO / Y SE CELEBRA
EN EL MUY RELIGIOSO / CONVENTO DE LA ADVOCACION DE /
N. SEÑORA DE EL CARMEN, DE LA / LA CIUDAD DE PALMA EN EL
REY / NO DE MALLORCA / Cantole la Capilla de la Catedral siendo
su / Maestro el Licenciado Miguel Suau Presbitero / en el dia 8 de
septiembre de 1728 / CON LICENCIA / EN PALMA POR PEDRO
ANTONIO CAPO 1728
Imprès; 100 x 115 mm. Íncipit literari: Clarines sonad
(Arxiu Diocesà de Mallorca. sig. 17/83/6)
12.- Acompto. al Nunc dimitis / Solo y a 4 Año 1731 - 16 spte. /
Mtro. Suau
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Nunc dimitis servum
tuam
(Arxiu del santuari de Lluc. sig. 3C-8)
13.- Ecce Nunc Benedicite Dm. / a solo y a 4º Año 1733 / Suau
Manuscrit; 210 x 310 Íncipit literari: Ecce nunc benedicite
(Arxiu del santuari de Lluc. sig. 3C-4)
14.- GOZOS à 3 con Violines / al B. Raymundo Lullo / y la Anâ.
Raymundus / De Miguel Suau pri.
Manuscrit; 215 x 310 mm. Íncipit literari: Pues fuisteis Rayo del
mundo
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 66)
15.- Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Marcum / ut in
feria 3ª major Hebdom / Sinite eum a 3 con violines. Suau
Manuscrit; 245 x 235 mm. (amb variacions) Obra incompleta.
Íncipit literari: Sinite eum
(Arxiu Capitular de Mallorca. Fons seminari 17 / 11)46.

16.- Salmos de completas / Para la Virgen de Lluch / y Salve / Usu
Michaely Suau pri.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Cum invocarem
(Arxiu del santuari de Lluc. sig. 3C-5)
17.- La Nagrilla, un villancico a 4 ab violins y coblas solas al
Naxament. (Citat per Suau a una carta de 1734 adreçada al rd.
Bartomeu Lladó. Arx. del Santuari de Lluc)
18.- Oratorio de David y Goliat.A veus i orguestra. (Citat al
Diccionari de Compositors Mallorquins segles XV - XVIII. Obra no
localitzada)
19.- Verbum caro factum est. A 4 veus. (Citat al Diccionari de
Compositors Mallorquins segles XV - XVIII. Obra no localitzada)
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15.- Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Marcum / ut in
feria 3ª major Hebdom / Sinite eum a 3 con violines. Suau
Manuscrit; 245 x 235 mm. (amb variacions) Obra incompleta.
Íncipit literari: Sinite eum
(Arxiu Capitular de Mallorca. Fons seminari 17 / 11)46.
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Michaely Suau pri.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Cum invocarem
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Mort de Mn. Miquel Suau
El músic santanyiner mn. Miquel Suau Garcias va morir el 1736, als
58 anys. Pel fet de pertànyer al districte de la Seu s’anotà la defunció
al llibre “Enterros, Absoltas y Acompañas”.47 “Als 4 Fabrer 1736 fonch
enterrat en la Sepultura dels Confrares del Roser el cadaver del Sr.
Miquel Suau pre. Collegial del Collegi de Nª Sª de Lluch y Mestre de
la Musica Vella. Feu testament en poder de Joan Salas not. als 2
Fabrer 1736. Tingué offici conventual corpore prti. se li feu absolta
de gracia aportá sepultura nova de 4 atxes y pesaren las 3 14 ll. Us.
Parroquia la Seu”. Amb la mort de Suau quedà vacant la col·legiatura
que regentava a Lluc. A l’expedient per a suplir la seva absència
es troben diferents resolucions: “1 març 1736. Ja saben V. Ms. com
al 2 de Febrer de 17736 proppassat fonch servit sa Divina Mag.
aportarsen para la altra Vida lo Rd. Miquel Suau pr. Olim Collegial
de este nostro Collegi y que segons mana la Bulla Appa. del mateix es
precis passar a fer elleccio de altre Collegial qui en lloch del dit Rd.
Miquel Suau pre. ( que Deu tenga) puga servir a esta Sta. Casa“.48
Per portar a terme el nomenament d’altre col·legial es demanà una
còpia autenticada del seu traspàs, que lliurà l’arxiver del convent de

sant Domingo: “Assto. Certifico y don fee yo abaix firmat Archiver
del Rl. Convt. de St. Domingo que en lo llibre nove denterros fets en
la Yglesia de aquell, recondit en son Archiu sent troba confirmat del
tenor seguent: Als 4 Fabrer 1736 fonch enterrat en la sepultura dels
Confrares del Rosser el cadaver del Sr. Miquel Suau pre. Collegial del
Collegi de Nª Sª de Lluch y Mestre de la Musica Vella. Feu testament en
poder de Joan Salas Not. als 2 febrer 1736. Tingué offoci convt. Corpe.
pnsti. se li feu absolta de gracia = Parroq. Le Seu. Y paraque el pnt.
Certifficat fasse fee y se li don credit tant en aqui com en qualsevol
altre part que convenga, el don escrit y firmat de la mis propia y
autoritzat ab lo sello ordinari del dit Cont. Als 6 Juliol 1736. F. Jaume
Domenech pr. en dit nom.” [segell].49
Per aquests documents sabem que morí a Palma, on possiblement
tenia casa, i que fou enterrat al convent de sant Domingo. La sepultura
dels confrares del Roser estava situada a la capella del mateix
nom, a la dreta de l’entrada principal. Aquest espai aixoplugava
quatre capelles més petites al seu interior i tenia sortida directa al
claustre.50 Cent anys passaren de l’enterrament de mn. Miquel Suau
a la demolició del convent dominicà. Les seves despulles s’han de
considerar desaparegudes per a sempre.
Com hem vist, Suau féu testament el mateix dia del seu òbit.
No hi ha dubte de l’interès que pot tenir el conèixer les seves
darreres voluntats, però a l’hora d’escriure aquesta aproximació
biogràfica l’Arxiu del Regne romania tancat per trasllat dels seus fons
documentals, la qual cosa no permet la consulta d’aquest document.
Tot i així, podem saber la part corresponent a l’obra pia, gràcies a un
registre d’aquestes deixes conservat a l’Arxiu Capitular: “Obres pies
del Rvd. Miquel Suau pre. Les obres pies ordenades per lo Rd. Miquel
Suau pr. Collegial del Collegi de Nostra Señora de Lluchh, Mestre de
la Musica, fill de Salvador y de Miquela Garcias conjuges, quondams
de la Vila de Santañy ab son testament format en poder de Juan
Salas not. als 2 febrer 1736 per son obit seguit dit dia circa les onse
de la nit son del tenor seguent: Elegeix marmassors elt. lo Dr.Llorens
Bonet de la Vila de Santañy, lo Rd. Bernat Palmer, Musich, el Pare
presentat Fray Antoni Salas son confessor, Antoni Suau y Francisca
Suau donzella sos germans y Salvador Suau clergue Beneficiat en la
Yglesia de dita Vila de Santañy son nebot, y quiscun de ells a solas,
los quals prega etf. y primerament y antes de totes cosas encomanant
la sua Anima en aaaaaaaaaaamans de Nt. Señor Jesuchist. Elegeix

47 ADM - I/129-D/12.
48 ADM - 19/129/5.

49 ADM - 19/129/5.
50 Ripoll, Lluís. “El Convento e iglesia de Santo Domingo”. Palma 1983.

Portada i part d’obra manuscrita de mn. Miquel Suau. Arxiu del Santuari de Lluc.
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47 ADM - I/129-D/12.
48 ADM - 19/129/5.

49 ADM - 19/129/5.
50 Ripoll, Lluís. “El Convento e iglesia de Santo Domingo”. Palma 1983.
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sepultura al seu cadaver feyhedora en lo Rl. Convent de Sant
Domingo en la Capella de Nostra Señora del Roser en una fosa alli
ha hont el Molt Rd. Pare Prior o los Pares del dit convent ly faran
gracia y merce de concedirla, la qual sepultura y dames de son
enterro vol sia fet a coneguda de dits señors marmassors, y vol se li
diga offici conventual si morira en la present ciutat y si en altre part
en la Yglesia Parrochial ha hont morira. E perque lo Señor tinga
missericordia de la sua Anima y li perdon los pecats fa los llegats
pios seguents: Item Lexa y celebrar mana encontinent seguit son obit
o lo mes prest que sia possible cent Misses baixes celebradores ço es 40
en dita Capella de Nostra Señora del Roser del dit Rl. Convent de St.
Domingo = 10 en la Yglesia Parrochial de Santañy =10 en la Yglesia
de Nostra Señora de Lluch y las restants a disposicio de dits son
Marmassors, per la qual cosa deixa la charitat acostumada”.51 D’altre
banda es coneixen diverses despeses relacionades amb la mort de
Suau: Miquel Nadal, de la confraria de sant Pere i sant Bernat de la
Seu, rebé 2 lliures per haver vestit el cadàver; Pere Joan Jaume, fuster,
cobrà 4 lliures i 6 sous pel taüt; i Bartomeu Valentí, fosser del convent
de sant Domingo, cobrà 1 lliura i 5 sous per la feina d’enterrar mn.
Miquel Suau.52

51 ACM - “Llibre 2 de Obras Pias 1729 a 1746 - 3”.
52 “Obres pias del Rd. Michel Suau pr. y Mestre de Capella” Document facilitat per Miquel Pons

ELS PLAFONS DE RAJOLES
DEL VIACRUCIS A SANTANYÍ
Maria del Mar Llompart Morro1
Introducció
En el 2012-2013 vaig tenir l’oportunitat d’estudiar els plafons de
rajola illencs que rememoren la passió soferta per Jesucrist en el camí
de pujada al Calvari i la seva mort, és a dir, la tipologia coneguda com
a viacrucis. El motiu de difondre, a través d’aquesta comunicació, part
dels resultats d’aquella investigació ve determinat per l’elevat estat de
deteriorament i el perill de desaparició en què es troba aquest tipus
de patrimoni a causa, principalment, de la desconeixença general de
la seva importància patrimonial.
Recorregut del viacrucis
Les estacions del viacrucis de Santanyí es troben ubicades als
carrers del municipi, és per tant un itinerari devocional urbà. Com
succeeix en la majoria dels casos en què el viacrucis és urbà, l’itinerari
comença i acaba a l’Església Parroquial (fig. 1).

Fig. 1. Itinerari del viacrucis urbà del municipi de Santanyí.
1 Historiadora de l’Art i Tècnica en Gestió Patrimonial i Cultural.
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