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SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

L’ESCENOGRAFIA DE
LA CASA SANTA DE S’ALQUERIA BLANCA
Pere Terrasa Rigo1

Introducció
Aquest article vol esser una primera presentació del inici d’un
estudi que comença amb la troballa d’ una casa santa a l’església
de s’Alqueria Blanca. L’abandonament d’ aquesta costum per motius
pràctics ja que el seu muntatge era bastant aparatós i sobretot per
motius dels canvis litúrgics van condemnar a moltes d’aquestes peces
a desaparèixer de manera voluntària, algunes cremades per el simple
fet d’alleugerar els espais d’emmagatzament de les esglésies, o de
manera involuntària, ja que el corc, rates i humitat també han fet la
seva feina a favor de la gairebé extinció d’aquestes peces artístiques.
La intenció d’aquest breu estudi es simplement donar a conèixer
les línees d’investigació que des de el meu punt de vista són
necessàries per tal de poder reconstruir en la mesura que sigui
possible, la historia de la casa santa mallorquina, i salvaguardar els
exemples que encara ens queden.
També vull deixar palesa que aquí només parlaré de les estructures
i escenografies, deixant de banda, de moment, les urnes. Les urnes
son elements que podríem considerar gairebé independents i que
probablement algunes han sobreviscut a varies escenografies.
Els problemes que ens trobam a l’hora de afrontar un estudi en
profunditat d’aquestes peces son:
-La pèrdua irreparable de moltes peces, o el seu desmembrament,
cosa que dificulta molt la comprensió del conjunt.
-la localització de peces, ja que aquestes es troben emmagatzemades
de qualsevol manera i sovint de manera desordenada i dispersa.
-El mal estat de conservació en que es troben algunes de les peces.
-La poca informació que trobam escrita sobre aquest tema, i la
falta d’estudis sobre aquestes peces.

1 Conservador i restaurador d’obres d’art. Llicenciat en Belles Arts, especialitat de restauració.
rrate72 @ hotmail.com
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Per això les fonts a les que podem acudir a l’hora de voler estudiar
son:
-Les obres o restes que es localitzin
-Les fonts textuals:
-Arxius parroquials i eclesiàstics (Actes capitulars, llibres de
fàbrica, llibres de contes, rebuts de pagaments, consuetes, visites
pastorals....)
-Llibres de viatges i viatgers, guies, descripcions....
-Premsa, encara que aquesta ens serveix nomes per monuments
que es muntaven a finals del XIX i principis del XX
-Fonts gràfiques
-Dibuixos i gravats, que de moment a Mallorca no n’hem localitzat
cap
-Fotografies retrospectives, tenguent en compte que la fotografia
es comença a popularitzar a finals del segle XIX.
El tema de la casa santa es pot estudiar des de molts de punts de
vista diferents(litúrgic, musical, escenogràfic, etnogràfic,...), tots ells
importants i per això crec que qualsevol passa que es faci en aquest
sentit és important.
Les passes a seguir per tal d’aconseguir uns resultats interessants
a llarg terme són:
-Localització de peces i la seva salvaguarda.
-Recerca de la informació més propera a la peça (arxiu de la
parròquia corresponent)
-Catalogació de la peça amb la major quantitat de dades que
es puguin obtenir. Encara que només es localitzin fragments es
interessant la seva catalogació mitjançant una fitxa. Realització d’un
cens de les cases santes (incloses les restes)
Amb la realització d’aquesta primera tasca obtindrem una material
que ens permetria dibuixar un primer mapa de l’estat de la qüestió i
que ens permetria traçar sinèrgies entre les diferents peces i ajustar
les tipologies i variants. Qualsevol dada que es localitzi en referència
a les cases santes, encara que no es localitzin físicament les peces
son igualment interessants ja que ens permetria fer una reconstrucció
hipotètica.

diccionari de la llengua catalana de l’ institut d’ estudis Catalans(DIEC)
trobam: Altar especial, amb un sagrari o tabernacle, que el Dijous
Sant es destina a la reserva de l’eucaristia per al Divendres Sant.
Com podem comprovar el significat no es exactament el mateix: un
ens parla de sepulcre de Jesucrist i l’altre de reserva de l’eucaristia. El
fet que el DCVB sigui anterior al Concili Vaticà II i el DIEC posterior
ens pot fer pensar en que la diferència de significat resideixi en els
canvis litúrgics realitzats per el concili emperò que com a mostra
dels diferents significats que si li ha donat al monument al llarg de
la història ens serveix d’ exemple. Aquesta diferència de significat és
gairebé sens dubte el motiu de la seva retirada del culte i amb l’ ajuda
del temps de la desaparició de les escenografies de cases santes.
La reserva eucarística és una pràctica que es realitza en el si de
l’església catòlica des de pràcticament el seus orígens. En un principi,
cap als segles II i III, aquesta reserva al culte es feia a cases particulars
segons autors com Hipòlit i Orígens.2 El fet de reservar-guardar les
hòsties consagrades comportava i comporta acceptar la presència del
cos de crist en el pa, i que aquesta presència perdura més enllà de
la consagració i de la missa. Evidentment aquest és un dels misteris
que obliguen als catòlics a fer un acte de fe, i com a tot acte de fe,
només cal esperar per que surtin moviments o creences contràries.
L’església Catòlica va haver de lluitar contra aquestes moviments que
sortien inclús en el si d’ ella mateixa durant molts de segles. Ja en el
segle XI son conegudes les lluites a favor i en contra d’aquest misteri
i l’església en els segles XII i XIII, com a resposta, intensifica la seves
doctrines entorn de la consagració donant inclús més importància a
aquesta que a la mateixa comunió: comença a aixecar el pa i més
tard el vi per la seva consagració per tal de que els fidels puguin
visualitzar l’hòstia. Molts dels assistents a missa combreguen només
una vegada a l’any i la resta de dies que van a missa veneren l’hòstia
en el moment de l’elevació, combreguen amb la vista.3 El 1264 el
Papa Urbà IV instaura la festa del Corpus, festa i processó festiva
entorn a l’hòstia consagrada. En aquest moment es quan es comença
a fer la reserva del dijous sant per la comunió, només del capellà, del
divendres sant. A finals del segle XIV ja sabem de la presencia del
monument a la Catedral de Mallorca i a la consueta de sagristia de

Context històric i litúrgic
Segons el Diccionari català-valencià-balear(DCVB) casa santa es
definida com a el monument del Dijous Sant. Si cercam monument la
quarta accepció ens diu: Altar més o menys adornat que es disposa en
les esglésies per a exposar-hi durant el Dijous i Divendres Sant l’urna
que representa el sepulcre de Jesucrist. Si cercam el mot monument al

2 IBAÑEZ FERNANDEZ, Javier. “Los decorados de Semana Santa en Aragón en la Edad Moderna”.
A: ALBERT-LORCA, Marlène; ARIBAUD, Crhistine; LUGAND, Julien; MATHON, Jean-Bernard
(coord.). Monuments et décors de la Semaine Sainte en Méditerranée: arts, rituels, liturgies.
Toulouse: Editions Méridiennes, 2009. p. 45-132.
3 LLOMPART MORAGUES, Gabriel. “L’ombra de la custòdia és allargada”. A: Eucharistia. Art
eucarístic. Palma: Govern Balear, Conselleria de Cultura, 1993. p.24
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1511 ja es anomenat “casa santa”4 Totes aquestes mostres de fervor
a la consagració i al producte resultant d’aquesta no impedeixen
que segueixin sortint veus crítiques i contraris com les del frare
agustí Martin Luther que va iniciar la reforma protestant. Davant
l’aparició de nous moviments religiosos, de les excisions que anava
sofrint l’església catòlica davant la falta de reconeixement del Papa
per part d’alguns bisbes i cardenals i davant una Europa dividida
i enfrontada, religiosament parlant, va organitzar la Contrareforma
catòlica convocant el Concili de Trento (1545-1562). Desset anys van
esser necessaris per posar ordre i podríem dir que per reorganitzar
l’església Catòlica. La reforma protestant no només va sorgir per
desavinences en relació a les creences o no en la consagració del
pa i el vi si no que hi havia altres motius alguns relacionats amb les
conductes morals i abusos de poder, el camí cap a la salvació, etc.
El concili de Trento unifica els diferents rituals per dir la missa de
l’església catòlica occidental amb un únic ritual: La missa tridentina.
El concili va tornar insistir amb el tema de la consagració i de la
presència real de Crist en el pa i el vi consagrat i va definir el dogma
de l’ eucaristia així com els altres dogmes que havien estat qüestionats
pels protestants. A partir del Concili de Trento dues grans idees seran
predicades i absorbides pel poble: La idea d’un déu temible i que
utilitza el càstig i la idea de la pietat popular i individual. El concili
també afavoreix el naixement de moltes noves ordes religioses tals
com els Carmelites descalços, Teatins o Jesuïtes.
Una de les banderes del Concili com hem vist torna a esser
el dogma de l’eucaristia i es a partir d’aquí on es comencen a
desenvolupar la construcció de grans monuments per la reserva del
Dijous Sant arribant al seu màxim esplendor de la ma dels principis
estètics del barroc. Tant en el cerimonial dels bisbes (1600) com a
altres cerimonials posteriors5 (segle XVIII) la cerimònia queda molt
clara, almanco les directrius donades per l’església: que la reserva es
fes en una capella distinta al presbiteri, engalanada amb decència,
dosser o baldaquí, robes blanques, frontal blanc, flors i objectes que
donin objecte de solemnitat, grades o escales, i espelmes. També

especifiquin les coses que no hi pot haver: relíquies, imatges de
Crist o de la mare de Déu i molt manco de sants. En canvi el poble
reinterpretà a la seva manera aquestes directrius i gairebé les girà
damunt davall. Com a mostra del concepte popular que es tenia
del monument trobam la definició que dona Sebastián Covarubias
Orozco al 1611 a al Tesoro de la lengua Castellana otorga a
monumento la següent definició: Vulgarmente se toma por túmulo
y aparato que se hace en toda la Iglesia católica el Jueves i Viernes
Santo, donde puesta una arca en forma de sepulcro, se encierra
el Santísino Sacramenton, en memoria del sepulcro en que estuvo
aquellos tres dias el cuerpo de nuestro redentor Jesucristo.6 No només
el poble, també alguns capellans o escriptors d’obres dirigides a la
evangelització reinterpretaven el sentit de la casa santa. Es el cas de
Antonio Lobera que a l’hora d’explicar la casa santa diu: Desde el
tiempo de los Apostoles, y siempre [el monumento] se ha practicado
en la Iglesia con aparato suntuoso, y regio de Persona Real. Este
simboliza dos cosas: la primera la prision, y carcel donde estubo el
Señor sin poderlo ver los suyos; la segunda, el Sepulcro nuevo donde
fue depositado, y resucito glorioso, triunfando de sus enemigos.7
A Mallorca tampoc quedam enrere en aquets conceptes. Antoni
Maria Alcover a la segona edició de Contarelles den Jordi des recó
(1915) inclou Corema, Setmana i Pasco i en ella hi trobam: Acabada
la comunió, s’acaba l’ Ofici, i duen en processó el Santíssim,, posat
dins un calze ben embolicat amb un vel de seda, a reservar dins es
Monument, urna o presó8….Alcover es fa ressò d’una tradició també
perduda que no es altre que la de reservar l’hòstia consagrada dins
un calze, recordem que nomes en reservaven una per la comunió del
capellà el divendres sant, i aquest calze normalment es cobria amb
una pàl·lia i la patena invertida, i es guardava embolicat amb un vel
de seda. A la Consueta per a l’orientació de l’escolà de Mn. Sebastià
Planes Bordoy (1836-1917)9 trobam ben indicat la preparació
d’aquets elements abans de començar la cerimònia: Damunt la taula
que estarà a la part de Sant Pere, posaràs el calis preparat per l’Ofici
amb dues Hòsties, altre calis amb un purificador, un corporals i

4 LLABRES I MARTORELL, Pere Joan. “La celebració de l’ Eucaristia i la fe en l’Eucaristia en la
tradició vivent de l’església de Jesucrist”. A: Eucharistia. Art eucarístic. Palma: Govern Balear,
Conselleria de Cultura, 1993. p.20
5 RAON, Fr. Antonio (OFM). Ritual Romano-Seráfico en que se ponen clara, y sucintamente
todas las Rúbricas y ceremonias de la Missa, asi rezada como cantada. Oficios de Semana
Santa y demás fuciones Eclesiásticas. Pamplona: Alfonso Berruguete, 1739. p. 243.
ZUAZO, Alejandro. Ceremonial, según las reglas del Missal Romano… Salmanca:Impremta de la
ilustre Cofradia de la Santa Cruz. 1753

6 COVARRUBIAS Y HOROZCO, Sebastián. Tesoro de la Lengua Española. Madrid: Luis Sánchez,
1611. p. 555 (Madrid: Editorial Castalia, 1994. p. 762)
7 LOBERA Y ABIO, Antonio: El porque de todas las ceremonias de la Iglesia, y sus mysterios: cartilla de prelados, y sacerdotes, que enseña las ordenanzas eclesiásticas, que deben saber todos
los Ministros de Dios. Figueras, Ignacio Porter Impresor y Librero, sense data [1769], p. 207-208.
8 ALCOVER, Antoni M. Corema, Setmana Santa i Pasco. Palma: Editorial Moll, 1956. p. 93
9 PLANES BORDOY, Sebastià (1836-1917). Consueta per a l’orientació de l’escolà. Felanitx.
Manuscrit transcrit per BARCELÓ OBRADOR, Sebastià.
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cobri-calis i el floc de fermar-lo per posar a dins el Sepulcre.
Res era per que si, ja que aquest fet també es realitzava com a
metàfora, ja que el calze metafòricament representava la tomba, la
patena la pedra amb que aquesta va esser tancada i el vel blanc
la mortalla del difunt. Evidentment quan aquest conjunt entrava
dins l’urna de la casa santa, on molta gent veia també la tomba,
la superposició de metàfores ja era d’una exageració que feia
incomprensible qualsevol lectura del fet. Les directrius donades des
de els estaments superiors de l’església no arribaven al poble amb la
mateixa claredat en que havien estat redactades. Quan arribaven a
l’estament més baix, el significat era la suma de diversos conceptes
que res tenien a veure amb els conceptes primers. Passam de la
reserva eucarística, i la seva adoració al fet d’adorar la presó o
tomba de crist, o ambdues o l’hora, i el cos mort del Salvador. Però
les coses segueixen d’aquesta manera des de el moment del concili
de Trento (1545-1562) fins l’any 1955 (4 segles després) en que Pius
XII reforma definitivament la setmana santa. Pius XII, que l’any 1951
ja havia reformat la Vigília Pascual, passant la missa del dematí al
vespre, mitjançant l’ ordo hebdomadae sanctae redefineix el conjunt
de la setmana santa. Tal vegada a nivell formal és que més noti
la gent, són els canvis d’horari de les celebracions que s’intenten
realitzar dins els horaris aproximats, en els que tingueren lloc els fets
reals. Aquesta reforma es va respectar per els papes posteriors i pel
Concili Vaticà II ja que va esser inclosa en els missal de Joan XXIII
de 1962 i en el Missal post conciliar de 1970.
Crec que queda clar que les intencions de exaltar la institució de
l’eucaristia que sempre ha tengut l’església en referència a la Casa
Santa amb el pas dels anys i ja de molt enrere es van convertint amb
un culte a la passió, mort, vetlla i resurrecció de Crist. Probablement
la utilització de diferents paralitúrgies i dels seus elements per tal
de construir físicament i ideològicament la casa santa ha ajudat a
adulterar les doctrines de l’església.
Aspectes formals i iconogràfics
Com ja hem comentat la gran embranzida de les cases santes o
monuments arriba després des Concili de Trento (1545-1562) baix
l’auspici de l’art barroc.
Abans, com també hem comentat, ja tenim documentades cases
santes o monuments emperò pensam que es devia tractar d’un
simple altar amb un sagrari ornamentat i il·luminat de manera més
o manco sòbria.
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Al llarg del renaixement els monuments començaren a donar
importància a les arques o urnes i probablement es en aquest moment
on es comença a vincular l’ urna o l’arqueta amb el sepulcre de crist. A
més al llarg del renaixement una altre tipus de decoració paralitúrgica
te molta importància: Les arquitectures efímeres creades per les
exèquies reials. Es tracta de túmuls realitzats per tal de glorificar la
memòria del difunt. Aquets per sort els trobam molt ben documentats
ja que es realitzaven gravats per tal d’editar els llibres d’exèquies.
Podríem afirmar que el fet de començar a entendre la casa santa
com a tomba fa que aquesta agafi forma de túmul funerari. Aquesta
tradició adaptada donaria pas a un primer tipus de monuments: els
turriformes. Aquets monuments es caracteritzaven per una planta
centralitzada, i estaven conformats per varis cossos superposats com
si d’un retaule de varies cares es tractés. El llenguatge era clàssic i
poc colorista. La grisalla era la tècnica policroma més utilitzada per
allò del dol. També i podem trobar decoracions realitzades amb or.
El fet que la casa santa s’inspirés en els túmuls funeraris reials no es
gratuït ja que utilitzant el mateix model i les mateixes formes era una
manera de reivindicar el títol rei de reis per a Crist.

Imatge 1: Monument funerari en honor
a Carles V. Valladolid, 1558.
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Imatge 2: Monument del Dijous Sant
de la Catedral de Sevilla(1594).
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De moment a Mallorca no tenim coneixement de cap monument
d’aquest tipus. Això no vol dir que no n’hi hagi hagut en el algun
moment emperò de moment en desconeixem la seva existència.
Aquest tipus va enraigar molt al sud de la península a on si que
fins l’any 1962 es va muntar l’ espectacular monument de la catedral
de Sevilla i que durant segles va esser font d’inspiració per altres
catedrals i esglésies d’Andalusia. També coneixem l’existència d’un
monument turriforme al monestir de l’Escorial que data de 1597.
Amb el barroc s’abandona el gairebé el monocronisme habitual
dels túmuls funeraris i el color impregna gairebé tots els elements de
les cases santes. En aquest moment la forma i els elements prenen
inspiració de les escenografies teatrals. Els monuments del barroc
responen generalment a un segon tipus anomenat de nau profunda.
El nom prové de la il·lusió òptica que s’aconseguia mitjançant la
utilització d’ elements teatrals. Mitjançant la successió d’una sèrie
de telons pintats amb uns grans vans oberts i que mitjançant una
perspectiva, molt de cops forçada, creaven la il·lusió òptica de una
gran i profunda nau.
Els elements utilitzats son exactament els mateixos que en el
teatre. Mostra d’això es que grans escenògrafs i/o pintors de l’època
en algun moment de la seva vida van estar vinculats als monuments
a través del disseny de les traces. Es el cas de l’atribució per part
de Santiago Mercader de les traces del monument de la catedral de
Barcelona de 1735 a la saga italiana dels Bibiena (abans atribuït a
Antoni Viladomat i Manalt 1678-1755).10
Aquesta relació entre escenògrafs i pintors i casa santa a Catalunya
s’allarga fins el segle XX amb noms com l’escenògraf Francesc Soler i
Rovirosa (1836-1900) o el pintor Lluis Rigalt i Farriols (1814-1894).11

10 MERCADER SAAVEDRA, Santiago. Els monuments de Setmana Santa a la catedral de
Barcelona: Art i litúrgia. (De l’època moderna als nostres dies) [En línia]. Tesis doctoral, facultat
de Geografia i Història, departament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona. (2013). p.
123-134 <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/52964>[Consulta: 10 d’ Octubre de 2014]
11 Francesc Soler Rovirosa realitzà el monument de l’església de Santa Anna cap a 1890.
Lluis Rigalt i Farriols juntament amb el seu pare Pau Rigalt, reconeguts pintors paisatgistes i
professors de Llotja, foren els responsables de projectar el monument de Santa Maria del Mar
de Barcelona de 1849.
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Imatge 4.: Projecte de monument
de Dijous Sant de Francesc Soler i
Rovirosa(1880-1890)

Imatge 3. Traça de monument del
dijous sant per a la Catedral de
Barcelona(1735). Atribuït recentment a la saga dels Bibiena.

La relació amb el teatre va més enllà de les col·laboracions de
reconeguts escenògrafs ja que trobam en el mateix monument es
realitzaven algunes paralitúrgies teatrals que trobam documentades
com es el cas de la consueta antiga del Pilar de Saragossa on
trobam relatada una representació que tenia lloc a la casa santa
el dia de Pasqua. En la representació hi trobam escultures i actors
de carn com un àngel que davalla i amb una espasa romp un vel i
apareix l’escultura de Jesús ressuscitat.12 A la catedral de Mallorca
a finals del segle XIV es representava el Plant de les Maries(al s.
XV ja Davallament) emperò no hi ha constància que tingues cap
relació amb la Casa Santa.13 A molts altres davallaments de Mallorca
tenim documentades la participació de les tres Maries, de carn i os,
tradició encara viva a molts de pobles, on comparteixen l’escenari
amb altres actors inanimats, com el Sant Crist del davallament.
Però si que tenim constància d’alguns actes paralitúrgics teatrals
en relació amb el monument com els centurions de sant Llorenç,14
també a altres pobles, que muntaven guàrdia a la casa santa a més
12 DONOVAN, Richard B. The liturgical drama in medieval Spain. Toronto: Pontificial Institute
of Medieval Studies, 1958. p. 58
13 LLOMPART MORAGUES, Gabriel. “El teatro medieval en la Catedral”. A: PASCUAL, Aina
(coord.) La Catedral de Mallorca. Palma: José J. Olañeta, 1995. p.93
14 Van desaparèixer els anys 50 i recuperats els anys 90 del segle XX.
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Lluis Rigalt i Farriols juntament amb el seu pare Pau Rigalt, reconeguts pintors paisatgistes i
professors de Llotja, foren els responsables de projectar el monument de Santa Maria del Mar
de Barcelona de 1849.
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Imatge 4.: Projecte de monument
de Dijous Sant de Francesc Soler i
Rovirosa(1880-1890)

Imatge 3. Traça de monument del
dijous sant per a la Catedral de
Barcelona(1735). Atribuït recentment a la saga dels Bibiena.

La relació amb el teatre va més enllà de les col·laboracions de
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apareix l’escultura de Jesús ressuscitat.12 A la catedral de Mallorca
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12 DONOVAN, Richard B. The liturgical drama in medieval Spain. Toronto: Pontificial Institute
of Medieval Studies, 1958. p. 58
13 LLOMPART MORAGUES, Gabriel. “El teatro medieval en la Catedral”. A: PASCUAL, Aina
(coord.) La Catedral de Mallorca. Palma: José J. Olañeta, 1995. p.93
14 Van desaparèixer els anys 50 i recuperats els anys 90 del segle XX.
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de participar a altres funcions de la setmana santa. Aquets centurions
son representats de manera còmica i burlesca per tal de provocar
la rialla als assistents a les funció litúrgica del dijous sant, a més
de provocar la sorpresa al predicador extern durant el sermó del
Mandato ja que mentre el capellà predicava tenien costum de fer tres
canvis de guàrdia. Aquesta singular representació, conjuntament amb
les que realitzàvem aquets especials centurions els divendres sant15
podrien esser una manera d’avançar les manifestacions i rituals per
tal de provocar l’alegria als assistents als actes litúrgics en motiu de la
resurrecció de Crist del dia de pasqua anomenades risus paschalis.16

Imatge 5: Centurions de Sant Llorenç (1948). Arxiu de Fotos antigues de Sant
Llorenç. <https://www.facebook.com/FotosAntiguesDeSantLlorencDesCardassar/
photos/a.309937849123924.75230.273389182778791/368517599932615 >
[Consulta: 23 d’Octubre de 2014].

15 LLOMPART I MORAGUES, Gabriel. Religiosidad popular. Palma: José J. de Olañeta, 1982. p.
205.
ALCOVER [8], p. 99.
16 Altra mostra de rissus pachalis a Mallorca seria el sermó de s’Enganaia del Convent de Sant
Bonaventura de Llucmajor que consisteix amb una “brega” o “competició” entre el predicador
i l’organista. El predicador en qualsevol moment pot esser sorprès pel la música de l’orgue no
tenguent més remei que donar el sermó per acabat.
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Tornant als monuments dir que aquets cerquen sempre un
impacte visual i impressionar a l’espectador, i per aconseguir això
utilitza un llenguatge familiar i popular. Es tracta de crear espais
il·lusoris que a Mallorca solen esser espais arquitectònics. A molts de
punts del mediterrani cristià, i a gran part de la península trobam les
cases santes replenes de escenes pintades que representen episodis
de la passió de crist: des de el darrer sopar fins a la resurrecció. A
Mallorca, encara que el concepte de presó o tomba, també hagi estat
present en la percepció popular de la casa santa, de moment no
hem localitzat cap casa santa que presenti grans escenes de passió.
Algunes si que duien representades les arma Cristhi com la de
Felanitx, o la de Sineu, de la que hem localitzat un element que devia
servir de suport de l’urna on hi ha pintat el vel de la Verònica. L’àngel
que coronava la casa santa de Santanyi porta la creu.
Les escenografies, a les que hem tengut accés directe a través
de fotografies, podem dir que són del tipus de nau profunda amb
algunes variants: recreen una estància arquitectònica emperò només
s’utilitza el recurs escenogràfic a la portalada ja que la resta es sol
conformar mitjançat domassos o la tenda reial. En el cas de la de
Sineu presenta un cel ras que també està policromat.
Antoni Maria Alcover ens descriu la seva visió de la casa santa a
finals del segle XIX o els primers anys del segle XX:
A Mallorca antigament lo que feien, i fan encara per tot, és figurar
a l’altar major una espècie de casa, això és, una gran portalada a on
pugen per una escalonada, amplíssima, amb brendolats a cada banda
que se despleguen a dreta i a esquerra, tancant to els presbiteri, amb
pilars o columnes ençà i enllà i profetes dedalt en actitud planyívola
i mostrant ses seues profecies sobre la Passió i Mort de Bon Jesús. En
es replà superior de tal escalonada posen un altar, i damunt aqueix
altar es Monument o Presó per reservar-hi el Santíssim; i tota aquella
escalonada plena de canelobres amb candeles i ciris encesos tot es
temps que el Santíssim es dins el monument. Aquest sistema dóna a la
cosa cert aspecte una mica teatral; per això, a diferents esglésies han
començat a arraconat aquella portalada, i endomassen es Presbiteri,
i posen sa tenda o dosser de ses Coranta-Hores, i a davall conservanthi ses escalonades i brendolats, hi alcen un altar, i dalt s’altar posen
s’Urna o Monument del Santíssim. Aquest altre sistema és molt més
litúrgic que no s’antic.17

17 ALCOVER [8], p. 95-96.
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Imatge 6: Profetes de la casa santa del convent de Santa Teresa de Jesús
de Palma (segona meitat del s. XVIII).

Crec que amb quatre retxes Alcover aconsegueix crear-nos una idea
de com eren realment les cases santes i a més sense oblidar la seva
faceta d’ eclesiàstic i lletraferit: ell, encara que parla sense cap tipus
de problema de presó i passió i mort de crist no oblida parlar tampoc
de reserva del Santíssim. I acaba donat la raó a l’abandonament de
les decoracions teatrals ja que al seu gust les que algunes esglésies
ja feien en aquell moment eren més litúrgiques.
Quan Alcover parla de profetes, s’oblida de les sibil·les com les
dues, l’Eritrea i la Frígia, que es conserven de la casa santa del
desaparegut convent de Sant Domingo de Palma que conformen
un conjunt espectacular d’imatgeria lleugera18 juntament amb els
profetes Jonàs, Jeremies, Isaïes i el rei David. Tampoc parla de les
figures d’àngels que també trobam sovint. Tant pot tractar-se d’àngels
amb actitud d’ adoració envers l’urna o àngels amb una particularitat,
que des de el meu punt de vista fan la casa santa mallorquina

diferent a la resta de cases santes de la península, França o Itàlia,
ja que porten a les mans els símbols eucarístics: espigues i raïm,
elements que també trobam pintats al cel ras de la casa santa de
Sineu. Això mos fa pensar que la casa santa mallorquina encara que
dins el pensament i imaginari col·lectiu fos presó i sepulcre mai va
oblidar la part eucarística, i la no localització de cap casa santa amb
escenes de passió explícites ens ajuda encara més a reforçar aquesta
teoria. Una altra mostra d’ això és la localització de dos àngels a la
rectoria de Sineu que als filacteris que duen a les mans es pot llegir:
Convescens in edulium, se moriens in pretium,19... Es tracta d’unes
paraules de l’himne Verbum Supernum Prodiens, un dels cinc escrits
per Sant Tomàs d’Aquino, per ordre de Urbà IV, per a la festivitat del
Corpus, la gran festa de l’Eucaristia. Les paraules que trobam escrites
pertanyen a la tercera estrofa que fa referència al Sant Sopar. A les
fotografies que coneixem de la casa santa de Sineu no hi ha aquets
àngels, emperò pensam que en algun moment si que formaren
part d’aquesta casa santa o d’una altre ja que formen conjunt amb
dues figures més que representen a Moisès i a Isaïes. Probablement
aquets tipus de figures que no conformaven part de l’estructura
constructiva del monument i que només tenien un finalitat decorativa
podrien esser o no utilitzades segons es volgués i a més podien
esser utilitzades per altres necessitats decoratives d’altres festivitats o
celebracions, tal vegada també pel Corpus o per les 40 hores. A Itàlia
on el barroc desenvolupa el seu màxim esplendor es feien muntatges
d’escenografies també per a les quaranta hores.
El que si trobam és la utilització de les figures de bulto de
Jesús mort a la casa santa, com es el cas de Felanitx que trobam
documentada a la Consueta per a l’orientació de l’escolà de Mn.
Sebastià Planes Bordoy (1836-1917).20

18 TERRASA RIGO, Pere. “La cavalcada dels Reis del betlem de les caputxines. Un exemple
d’imatgeria lleugera”. A: PASCUAL, Aina (coord.). El pessebrisme a Catalunya i Mallorca. Segles
XVII-XX. Palma: Monestir de la Puríssima Concepció, 2012. p. 198-215.

19 Al menjar s’entregà com a aliment, al morir s’entregà com a preu…. L’himne segueix: Oh
hòstia salvadora que obris les portes del cel
20 PLANES BORDOY [9], quan parla de les feines de l’escolà del dijous sant diu:. ..Quan arriba
la processó, el celebrant i ministres pugen davall el palio a la Casa Santa i després de posat
el calis dins el Sepulcre se retira el palio i se resen Vespres. Després se retira l’altar i se posa
una taula amb el Bon Jesús mort i quatre canelobres amb ciris grossos de la Casa Santa. A la
fotografia de la casa santa de Felanitx es pot observar a la part inferior de la fotografia la taula
i els quatre canelobres.
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Imatge 7: Àngels de Casa Santa no localitzada. Finals s. XVIII. Col·lecció particular.

Aspectes materials
Al tractar-se de monuments que es muntaven de forma puntual,
(l’adjectiu efímer no crec que sigui el més idoni per aquestes peces,
ja que realment no eren efímeres si no que es muntaven de forma
puntual i després romanien emmagatzemades la resta de l’any) solien
estar realitzats amb materials relativament lleugers i fràgils, per tal de
facilitar el seu trasllat i muntatge.
En aquest tipus de construcció podem trobar infinitat de
materials: fusta, cartró, tela encolada, guix... Les policromies, en
general, estan realitzades al tremp damunt tela o taula, o damunt
tela adherida sobre taula. La utilització del tremp respon a la seves
qualitats plàstiques i la rapidesa de l’execució, tal com s’utilitzava
en la realització d’escenografies. Materials humils que amb l’ajuda
dels artistes disfressaven la seva vertadera naturalesa per aparentar
marbre, jaspis, bronzo i or.
Com ja hem dit la finalitat era crear una il·lusió òptica, una gran
vistositat i un afecte de gran aparença sobre l’espectador, a més això
s’havia d’aconseguir d’una manera ràpida ja que els seu muntatge es
realitzava els dies previs. El fet de que aquestes estructures realitzades
en materials relativament fràgils es muntessin i es desmuntessin cada
any i es guardessin emmagatzemades i no amb les millors condicions,
obligava a la restauració i reparació de manera rutinària i en alguns
casos a la realització de noves escenografies aprofitant inclús els
elements en bon estat de l’anterior. Si la reforma era total també es
podien aprofitar elements d’anteriors escenografies com a suport de
la nova. La construcció de noves escenografies o readaptació, amb
mutilacions incloses, també podia respondre a un canvi de moda o
moviment artístic, d’ubicació o litúrgic. Evidentment amb els canvis
litúrgics del concili Vaticà II i amb alguns canvis de principi de segle
XX, com els que hem comentat en la descripció que feia Antoni M.
Alcover de la casa santa, aquest manteniment ja no es feia necessari
i aquestes peces van anar quedant, més que emmagatzemades,
abandonades pels recons de les esglésies més poc adients per a la
conservació d’aquest tipus de peces delicades, i això amb el pas del
temps ha fet que hagin anat desapareixent.

Imatge 8: Àngels de la Casa Santa de Sineu (s. XIX).

El cas concret de la Casa Santa de S’Alqueria Blanca
A les dependencies destinades a magatzem de l’església de
s’Alqueria Blanca hem localitzat una escenografia de casa santa que
en un principi ens sembla completa i que permet el seu muntatge. A
part també hem localitzat una sèrie d’ elements que en un principi,
i segons les anotacions del llibres de l’església, pensam que formen
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part d’una altra escenografia, de la qual se n’ha perdut part.
El conjunt que creim que es gairebé complet i que presenta
un estat de conservació relativament bo, ha estat estudiat i s’ha
comprovat que totes les peces s’enganxen entre si mitjançant uns
passadors de fusta construïts específicament per a cada peça i que
permeten el seu muntatge sense la utilització de claus ni perns.
Les úniques peces que van amb cargols son els arrambadors que
s’aguanten a la part inferior de l’escala i a les columnes. A simple
vista no observam cap altre tipus de sistema de subjecció ni forats
d’antics perns o cargols la qual cosa ens fa pensar en la idea que ja
hem comentat de que es tracta d’un conjunt complet i que funciona
com un tot. Per la profunditat que presenta tot el conjunt podria
muntar-se sense problemes sobre l’antic presbiteri, completament
aferrat a l’altar del presbiteri que estava adossat al retaule.
Volem constatar que aquest comjunt va sofrir una mutilació dels
arrambadors i de l’escalonada. Els arrambadors que analitzarem
en el segon conjunt localitzat antigament formaven part d’aquesta
escenografia. Es tractava de tot un arrambador, que va esser seccionat
i es va utilitzar per l’altre conjunt i es van repolicromar. També
en altres peces del segon conjunt localitzat trobam restes de fusta
policromada que ens confirmen que es van mutilar tres escalons
del conjunt que estudiam ara. L’alçada del conjunt que es conserva
es de 4,41 metres aproximadament. Abans de la mutilació dels tres
escalons la seva alçada era de 5,01 metres aproximadament.
Podríem situar l’ estil de la peça dins el neoclassicisme. Es evident
el domini de la línea recta damunt la corba i té una importància
cabdal en tota la composició la simetria. La utilització de columnes
d’ordre jònic i de llinda, enfront dels arcs barrocs és una de les
característiques que més representen aquest moviment, juntament
amb la gairebé inexistència de motius decoratius. L’escala presenta
als frontals dels escalons un pintura decorativa simulant un marbre
rosat vermellós. Els arrambadors son d’un color blau clar. Les
columnes simulades imiten un marbre gris amb vetes en blanc.
Ambdues columnes estan dibuixades en l’interior d’un rectangle i
dona la impressió que es tracta d’una contrapilastra. Cada columna
presenta uns afegits cap a la part interior del portal que no respon
a cap element arquitectònic real si no que probablement es va
realitzar per alguna raó pràctica o de composició. Aquets elements
estan realitzat amb dues peces independents de les columnes i estan
policromats amb un fals marbrejat blavós. A sobre les dues columnes
trobam un entaulament compost de fris i cornisa tot simulant el
mateix marbre de les columnes. A damunt l’entaulament presenta
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un frontó amb un tondo central amb l’agnus dei sobre el llibre del 7
segells, iconografia carregada de significats entre els que hi trobam el
de sacrifici Pascual. En els cantons dues hídries que sembla que han
perdut alguna aplicació. Tal vegada es tractava d’algun mecanisme
per tal de poder posar-hi o flors o algun ciri.
En tot el conjunt no trobam massa elements decoratius llevat de 4
flors policromades. Dues a la part inferior del portal i altres dues al
fris coincidint amb les columnes.
Tal vegada podrien faltar dues peces que remetessin els arrambadors
per la part anterior, peces on tal vegada anaven ancorats els dos
àngels que formen part d’aquest conjunt.
Els àngels estan realitzats amb la tècnica de la grisalla ja que volen
simular dues escultures de pedra o marbre blanc. Un porta raïm i
l’altre espigues, símbols de l’eucaristia.
Totes les peces estan realitzades amb fusta de conífera i
policromades al tremp i de bona factura i realitzada per un artista
professional amb domini de la tècnica.
La resta d’ elements que localitzam sembla que la majoria d’ells
formaven part d’un mateix conjunt, ja que presenten la mateixa
policromia o el mateixos models de balustres. La policromia sembla
mes moderna i a l’oli i de traça no tan pulcra com l’anterior conjunt.
Creim que podria tractar-se d’ una part del joc de balustrades que
tancaven un cadafal que es muntava al presbiteri pel qual s’accedia
per una escala central i amb arrambadors. El elements que tenim
som dos arrambadors d’una escala que no coincideixen amb
l’escala del conjunt primer, i que estan realitzats amb una part dels
arrambadors i amb restes de tres escalons dels conjunt anterior,
un tros de balustrada que podria esser la que tancava una part del
cadafal i una pintura realitzada damunt loneta fina de cotó tensada
a un bastidor que reprodueix els mateixos balustres de la balustrada
i arrambadors (encara que girats damunt davall) i que creim que
s’utilitzava com a fons d’alguna estància simulada. Es curiós el fet
que a la part posterior d’aquest quadre i fent funcions de travesser
del bastidor trobam una resta d’ una peça de fusta policromada en
la qual podem distingir algunes parts de les arma Christi. També al
revers del quadre trobam una anotació: 1949-5-2. Probablement es
tracta de la data de realització de la pintura. Aquest fet conjuntament
amb la qualitat inferior de la policromia de les altres peces, inclús
algunes d’elles repolicromades, ens demostren que la casa santa era
una cosa viva i com ja hem dit les restauracions i/o canvis formals
era una cosa relativament normal. La qualitat de les peces, tant de la
policromia com de la construcció d’algunes parts ens fa pensar que

es tracta de peces construïdes, aprofitant peces ja existents, per algun
aficionat del poble.
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Imatge 10: Recreació virtual d’un possible muntatge escenogràfic amb la resta
d’elements localitzats a s’Alqueria Blanca i que conformen un conjunt ja que
presenten el mateix tipus de policromia (Finals segle XIX o principis segle XX).

Un cop localitzada el primer que hem fet ha estat fer un primer
buidat dels llibres Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia de la Alqueria
Blanca, 1850 i Llibre de la obreria major de la Alqueria blanca 1850.
En ells trobam diverses anotacions relacionades amb la casa santa:
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Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia de la
Alqueria Blanca, 1850

Llibre de la obreria major de la Alqueria
blanca 1850

1851
En los sis primers meses de este añy duas mitjas
taulas per lo Altar Major, banquetas per las
haxes, el supulcre de la casa santa, triangulo i
postelada, tabernacle de la Mare de Deu de los
Dolors, dues llanternes.....
1861
7.- Son data 4 L 76 sous importe de la ropa y el
papel para arreglar la casa santa.

1866
26.- Son data 10 L 12 S importe de una
escalinata con una balustrada para la
casa sta 1967

1881
4.- Son data 48 r importe de doce canas de ropa
para la casa santa
1889
21.- Son data doscientas veiticinco pesetas
importe de la construcción de la casa santa según
el nª 15 de cargo, esto es, madera, ropa, pintor y
trabajo de carpintero y herrero. recibo nª 20
( a l’apartat de cargos trobam:
15.- son cargo 225 pesetas destinadas a la
construcción de la casa santa tres de octubre de
1889.)
1891
1.- Son data dos pesetas cincuenta céntimos
dados a Guillermo Rigo por el trabajo de ayudar
a colocar el monumento y encortinada- Según
recibo nº 1.

Cal esmentar que amb les dades localitzades i la falta d’alguna
explicació més detallada, que tal vegada podríem trobar als rebuts
signats pels artistes a l’hora del pagament (de moment no localitzats),
no es permet assegurar al cent per cent la datació exacte de cada un
dels conjunt de peces.
Per això les possibilitats de datació poden esser varies, sempre
dins la segona meitat del s. XIX. Per això tenim diverses hipòtesis:
1- La primera, que pensam que és la més probable és que
l’escenografia gairebé completa que ha estat localitzada pertany a
l’apunt de 1866 del Llibre de la obreria major de la Alqueria blanca
1850 ja que l’estil de l’arquitectura de la casa santa es paral·lel a
l’estil del retaule major que es va construir un any abans.
Aquest conjunt com hem comentat es podria muntar perfectament
davant l’altar del retaule major. La resta del retaule estaria tapat amb
la tenda reial. En aquest conjunt no hi ha cap treball realitzat per cap
ferrer per això si que podem assegurar que no es tracta de l’apunt de
1889 del Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia de la Alqueria Blanca,
1850 ja que en aquest apunt si que especifica que hi ha feina de
ferrer.
2ª- En el primer apunt del Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia
de la Alqueria Blanca, 1850 corresponent a 1851 parla de l’urna de
la casa santa i de triangulo i postalada. Quan diu postalada podria
referir-se a aquest conjunt per fet de que esta fet de posts? O es
refereix a les pots per muntar el cadafal on sobre el qual tal vegada
es muntava el conjunt complet que conservam? Si fos així ens faria
falta una altra escala per pujar al cadafal. El triangulo podria referirse al coronament de la portalada per la seva forma relativament
triangular? O es tractaria del tenebrari?21
3ª Els elements que trobam que conformen el conjunt incomplet
podrien esser la casa santa que trobam a l’apunt de l’any 1889 al
Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia de la Alqueria Blanca, 1850?
Aquesta possible casa santa constaria d’una escala (desapareguda) de
pujada al cadafal amb els seus arrambadors i les balustrades (només
sen conserva una) que tancarien el cadafal per la part posterior.
Una construcció així, es la que recorda Guillem Bonet i Vidal, veí
del poble, i que es muntava al presbiteri davant l’altar major. De la
portalada no en recorda res, encara que si que li resulten familiars
les figures dels àngels i creu recordar que es posaven a la casa santa.
Recorda que damunt el cadafal es posava un altar i a damunt l’urna.
21 Tenebrari: canelobre alt, triangular, per a quinze ciris, que s’encén per al fas o ofici de
tenebres. Cast. Tenebrario. DCVB
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En la pintura de gran format trobam una data a la part posterior
que creim que indica que va esser pintada l’any 1949. Això ens
demostra un cop més que les cases santes eren una cosa vivia i que
sofrien canvis sovint segons els gust del capellà, dels montadors o de
les modes que imperaven en el moment.
Evidentment podríem seguir fent hipòtesis sobre la datació dels
dos conjunts però aquestes ens semblen les més adequades, a la
espera de trobar més informació per tal de poder precisar una mica
més.
El que si està clar es que ens trobam davant d’una escenografia de
casa santa gairebé completa, cosa que la fa molt interessant, i amb un
estat de conservació relativament bo.
Creim interessant la seva catalogació i conservació com a exemple
de les darreres creacions vinculades a una religiositat popular que
es va anar perdent durant la segona meitat del segle XX. A més el
fet de poder estudiar un model complet ens dona una idea de la
seva magnitud com a decoracions puntuals a dins les esglésies, i ens
permet observar com a Mallorca, com en altres moltes coses, fins a
les cases santes son diferents a les de la resta de llocs on també han
tengut aquesta tradició.

ELS DE CAL REIET I EL SEU TEMPS
1ª part: M. Teresa Escalas i Tramullas1

Resum
De mal nom, uns dels Escalas de Santanyí, fins ara hem estat
coneguts com els de Cal Reiet. Així s’anomenava la propietat que en
Jaume Escalas i Garau, a mitjans del sigle XIX, va rebre en herència
de la seva padrina, Catalina Vidal, viuda d’en Jaume Escalas i Vidal, de
can Parra, i mare de cinc fills i dues filles: Honor Jaume, Joan, Marc,
Mateu, Bernat, Joana Aina i Catalina. El net que va rebre l’herència
era fill d’en Mateu i aquí, a Santanyí, l’any 81 del segle XIX, hi van
construir la casa que donà el nom a la família.
Un camí tancat per parets de pedra seca ens du des del poble de
Santanyí fins a la casa de Cal Reiet. Situada gairebé “fora vila” i alhora
propera al poble, solemne i també alegre, modernista i imaginativa,
pretensiosa en el seu temps però amb l’aspecte ordenat i auster que
li donen les grans finestres simètricament distribuïdes a les quatre
façanes, tan nostre, tan mallorquí. La família que va acollir aquesta
casa va néixer i créixer amb total harmonia amb el seu context: els
Escalas de Cal Reiet van trepitjar la terra seca i pedregosa, van mirar
els núvols esperant la pluja que tant li costa d’arribar i alhora van
viure en un món de fantasia, de literatura, de música i de pintura.
Els darrers anys del segle XIX, en què van viure en Jaume Escalas,
la seva esposa Rosa Chamení i els seus set fills, van ser convulsos i
de canvis profunds en els coneixements, en la cultura, en els valors
ètics, en les normes i en les estructures socials i en la política. De
cadascun dels d’aquesta família en tenim el testimoni que els van
viure intensament.
La redacció d’aquest document ha estat possible gràcies a que
els actuals descendents dels de Cal Reiet hem compartit els nostres
records, documents i correspondència.
1 M. Teresa Escalas. Dra. en Ciències Químiques. Professora emèrita de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
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