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La Consueta de Sagristia de la Seu de Mallorca
de 1511

Gabriel Seguí i Trobat

1. El gènere documental de les consuetes

Una consueta és el llibre litúrgic que serveix per ordenar i regular el culte litúrgic
en una església determinada, seguint el curs de l’any litúrgic. Històricament, ha rebut
també altres noms, com cerimonial, ordinari o directori.1 Per tant, a les consuetes,
podem trobar-hi indicats, a manera de guia, els textos litúrgics que s’han d’utilitzar en
cada celebració –generalment només l’incipit–, i altres instruccions sobre el seu desen-
volupament: actors, vestits, moviments, objectes litúrgics, etc. Endemés, com que es
tracta d’uns llibres per a la praxi litúrgica, a les consuetes podem constatar la seva evo-
lució en forma d’interpolacions, esmenes, addicions, supressions, etc. Es tracta, doncs,
de llibres vius, que ofereixen una imatge moltes vegades inèdita de les esglésies a les
quals pertanyen.

D’altra banda, essent les consuetes els llibres de regulació del culte, remeten,
necessàriament, a altres tipus de documentació litúrgica, com missals, breviaris, anti-
fonaris, salteris, etc., que són els que s’usaran a cada celebració.

Les consuetes són una font molt preuada d’informació no sols per als liturgistes,
sinó també per als historiadors de l’art, els filòlegs, els antropòlegs de la cultura, els
etnògrafs i els medievalistes en general, perquè les catedrals i les grans esglésies medie-
vals eren un centre de socialització urbana i rural de primer orde a l’edat mitjana.

2. La consueta de sagristia de la Seu de Mallorca de 1511

La consueta de sagristia de la Seu de Mallorca de 1511 és un còdex que actual-
ment té 162 ff., conservat a l’Arxiu Capitular de Mallorca amb la signatura ACM, ms.
3.400, segons la numeració del catàleg de Josep Miralles i Sbert.2 El cos principal duu
el text a doble cara, disposat, normalment, en dues columnes per foli. Es tracta de l’úni-
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ca, de les quatre consuetes medievals o cerimonials litúrgics de la catedral actualment
conservades, escrita totalment en català, segurament perquè havia d’esser accessible als
clergues auxiliars del culte que no sabien prou llatí. Fou escrita pel domer Dr. Joan
Font, àlies Roig,3 sobre la base de la documentació aleshores conservada dels cerimo-
niers anteriors, especialment de Mn. Eloi Garriga, que hi consta com a compilador
(f. 010r). La començà a copiar l’1 de setembre de 1511 i l’enllestí el 8 de novembre d’a-
quest mateix any (f. 013r).

Aquest document és la font principal d’informació sobre el culte litúrgic a la Seu
durant el s. XVI, juntament amb el missal mallorquí de 1506 i la consueta de sanctis de
1516. Des d’un punt de vista litúrgic, mostra la litúrgia romana que se celebrava a Ma-
llorca abans de l’adopció obligatòria del missal romà de 1570, que s’esdevingué oficial-
ment el primer diumenge d’Advent de 1572. Aquest missal romà fou publicat pel papa
Pius V per complir les disposicions del concili de Trento (1545-1563), que encarregà
al Papa la reforma del breviari i del missal.4

Des d’aquesta perspectiva, la consueta de sagristia és un testimoniatge dels canvis
que s’anaren introduint en la celebració litúrgica catedralícia després de la seva redac-
ció, fins i tot prou anys després de l’aplicació teòrica de la reforma litúrgica ordenada
pel concili de Trento;5 és un fet que permet afirmar que, després de l’adopció del mis-
sal romà de 1570, tanmateix a la Seu continuaren vigint, en gran part, les ordinacions
de la dita consueta, amb canvis poc significatius. I això és una dada de gran importàn-
cia per a la història de la litúrgia romana a Mallorca, que té repercussions en altres
camps d’investigació, com la història de l’art i de la música.

La consueta de 1511 també fa llum sobre el complicadíssim tema de l’evolució de
la construcció de l’edifici de la catedral,6 perquè detalla les capelles i els altars que hi
estaven erigits; ens dóna clarícies sobre les advocacions més destacades dels sants; fa un
inventari dels objectes artístics que es feien servir a la Seu a les celebracions litúrgiques;
ens fa arribar el nom de benefactors concrets del culte; i ens fa avinent del manteniment
o la derogació de les disposicions litúrgiques que conté.

Cal destacar que aquesta consueta és, tal vegada, un dels documents més citats i
coneguts de l’Arxiu Capitular de Mallorca, però mai no ha estat estudiat sistemàtica-
ment ni ha estat editat.

El context litúrgic: els testimonis de la litúrgia a Mallorca 
abans del concili tridentí

Com és sabut, abans de la implantació dels llibres litúrgics revisats després del con-
cili de Trento, cada diòcesi tenia un cert marge de llibertat per confegir els seus llibres
litúrgics sobre la base de la litúrgia romana estesa obligatòriament arreu de la Cristiandat
europea des de la reforma del papa Gregori VII al s. XI. Malgrat tot, com que Catalunya
pertanyia a l’imperi franc, la litúrgia romana s’hi introduí ja a partir del s. IX. 
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El quadre de la litúrgia pretridentina del Bisbat de Mallorca està constituït pels
següents testimonis:

a) Les consuetes catedralícies: la consueta antiga i la consueta de tempore, les dues
del s. XIV (ACM, mss. 3.403 i 3.412);7 la consueta de sagristia de 1511 (ACM, ms.
3.400) i la consueta de sanctis de 1516 (ACM, ms. 3.411).

b) El missal mallorquí de 1511, pràcticament l’únic testimoni que ens ha arribat
dels missals medievals mallorquins, obra dels beneficiats de la catedral, segurament diri-
gits per Mn. Joan Font, àlies Roig.8

c) Els breviaris de Mestre Bartomeu Caldentey de circa 1488, del qual no es con-
serva cap exemplar complet,9 i el de 1506, on per ventura intervengué Mn. Joan Font,
conegut com el breviari de santa Catalina Tomàs, perquè un dels pocs que ens ha arri-
bat fou usat per ella, també és una raresa bibliogràfica.10 Hi podem afegir dos breviaris
manuscrits conservats a la biblioteca del marquès de Vivot, procedents de l’antic con-
vent de Caputxins de Mallorca, que daten del s. XIV i XV.

d) El Diurnale mallorquí de 1518, encara més rar i mai no estudiat, sembla que
preparat per Mn. Joan Font.11

e) El ritual de sagraments de 1506, recopilat també per Mn. Joan Font.12

Tots aquests llibres litúrgics estan relacionats amb la litúrgia catedralícia, que era el
model per a la litúrgia de la resta de la diòcesi. Hi podem destacar el paper que va tenir
en la seva elaboració el domer Joan Font, sens dubte el més important cerimonier i
litúrgista mallorquí de l’època. Es tracta de llibres litúrgics romans, que ocasionalment
presenten elements de l’antiga litúrgia hispànica i alguns usos locals introduïts a la Seu,
gràcies a les atribucions litúrgiques del Capítol. Evidentment, els seus antecedents ma-
nuscrits són els llibres que portaren els conquistadors catalans el 1229.

Notes literàries i lingüístiques

Des d’un punt de vista literari i lingüístic, la consueta de sagristia presenta diver-
sos aspectes d’interès.

En primer lloc, mostra la inserció, en la celebració litúrgica, de peces de litúrgia
teatralitzada, amb l’objectiu de subratllar certs detalls d’algunes festes litúrgiques sobre-
tot als qui eren els agents de la celebració, és a dir, el clergat de la catedral, i també al
poble pla. A la consueta de sagristia trobam registrades o indicades les següents inter-
vencions escenificades, amb més o menys precisió:13

– La processó dels profetes (ff. 6r-6v) i el cant de la Sibil·la (ff. 6r-6v), a les Matines
de Nadal.

– L’horabaixa del Dijous Sant: la cena (f. 21r)14 i el lavatori de peus (ff. 20v-21r).
– L’horabaixa del Divendres Sant: el davallament (f. 23v).15

– Intervenció de Maria Magdalena i de l’Àngel a la missa major que es feia el matí del
dimarts després de Pasqua, és a dir, a la tradicional tercera festa de Pasqua (ff. 30r-30v).
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– L’acompanyada dels apòstols a la processó del dia del Corpus després de la missa
major del matí (f. 47r).

– El bisbetó a les Matines i Laudes del dia de sant Nicolau, a les Matines de la festa
dels Sants Innocents i després de Vespres de la festa de sant Joan Evangelista (ff. 70r-
70v; 78r-78v); és una mostra interessant del risus paschalis medieval.16 Aquesta repre-
sentació fou suprimida pel Capítol el 1549, segons registra la consueta mateixa (f. 70r).

– La personificació de sant Esteve a les primeres Vespres i a la missa major del dia
de la seva festa, on un diaca o un prevere hi surt disfressat del sant (ff. 75r-77r).

– La personificació de sant Joan Baptista i de sant Joan Evangelista, a les primeres
Vespres de la festa de sant Joan Evangelista, on compareixen dos preveres vestits d’ells
portant els símbols dels dos sants; són la parella dels dos Joans de l’hagiografia medie-
val (ff. 77r-77v).

Endemés, hi ha altres usos de recursos que podríem anomenar “teatrals”, com l’es-
queixament del camis per figurar el repartiment dels vestits del Bon Jesús en el Calvari
a l’ofici del Divendres Sant (f. 21v);17 la vestició del maniquí del bisbe titular diocesà
mort (ff. 59r-59v); anar amb els peus descalços el Divendres Sant (f. 21v); la presència
dels preveres concelebrants en segons quines festivitats de l’any litúrgic (Nadal, Dijous
Sant, Pasqua, Cinquagesma, l’Assumpció i Tots Sants), i l’ús d’un vel davant la cara per
part de diversos ministres a certes celebracions; les processons per dins i fora de la cate-
dral; l’exposició i la utilització de les relíquies. 

Caldria matisar, però, dues afirmacions molt comunes quan es parla d’aquestes
peces, sense prou tenir en compte el punt de vista litúrgic:

– No es tracta, pròpiament, de teatre sacre, perquè els qui les executen són els
ministres ordinaris de la litúrgia, normalment preveres, i no actors especialitzats o
professionals, com s’esdevindrà més tard en en el cas dels actes sacramentals barrocs;
justament per això no hi intervenen dones, fins i tot quan “els papers” són femenins;
per exemple, la Mare de Déu; és perquè les dones no tenien assignat cap intervenció
directa a les accions litúrgiques. Amb tot, és cert que tampoc al teatre profà n’hi com-
pareixien. Per afegitó, no sempre els textos de les peces estaven potser en llengua vul-
gar, sinó en llatí. Vull dir que aquestes representacions són, simplement, un component
més de la celebració litúrgica, que per ella mateixa és una “acció teatral”. És revela-
dor que només en el cas del “bisbetó”, es qualifiqui l’escenificació d’entremès (f. 70v),
és a dir, de “comedieta”. De més a més, aquestes representacions tenien un cert caràc-
ter “ornamental” que no es pot negar, perquè adesiara la rúbrica diu “si es voldrà fer”
o altres expressions semblants. Per tant, no es consideraven un element irrenunciable
per fer entendre el significat dels ritus. Crida també l’atenció que el nom del llibret
amb el text de les peces sigui consueta,18 el mateix que les separates dels llibres litúr-
gics usades en celebracions concretes.

– Tampoc estan sempre destinades primàriament a il·lustrar el poble pla o illetrat
sobre el significat de les celebracions, perquè els seus primers destinataris eren els cler-
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gues mateixos o els religiosos que feien la celebració. Endemés, hi ha nombrosos testi-
monis de drames litúrgics que es feien a monestir masculins i femenins.19 Certament,
el poble també hi assistia, sobretot a les que es feien l’horabaixa, i amb una participa-
ció no sempre silenciosa, entre altres motius perquè una església medieval era gairebé
com una plaça més de la ciutat, on sempre circulava gent. En efecte, com recorda
Henry Kamen, les celebracions litúrgiques medievals es caracteritzen pel renouer dins
el temple i fora d’ell.20 Finalment, per valorar el caire didàctic dels drames litúrgics, cal-
dria relacionar-los també amb els exemplis, un dels gèneres literaris més usuals a l’edat
mitjana; els drames són exemples escenificats, que volen moure els cors dels assistents a
través dels sentits.21

Més aviat, doncs, cal cercar també l’arrel i la intencionalitat de les dramatitzacions
litúrgiques en dos aspectes de la litúrgia medieval: la remarca en el tema teològic de
l’Encarnació, que és a l’origen, per exemple, de la celebració del viacrucis i de les repre-
sentacions del naixement del Senyor; i la interpretació al·legòrica dels símbols i ritus
litúrgics a partir del s. IX, per part dels liturgistes carolins, entre els quals destaquen els
teòlegs palatins Alcuí de York (735-804) i Amalari de Metz (†850). En aquest sentit,
tinguem present, per exemple, el que diu Amalari de Metz sobre el cant del Gloria a la
celebració eucarística: “Non unus solus angelus cantavit, sed unus primo adfuisse dici-
tur et subito cum eo factam esse multitudinem angelorum laudantium Deum. Sicque
modo unus episcopus inchoat et omnis ecclesia resonat laudem Deo”.22

O més a prop nostre, observau com explica el Gloria un tractat litúrgic català del
s. XV, en evident dependència d’Amalari: “E axí cantaren los àngels en la nativitat de
Nostro Senyor Jesuchrist. E deu esser dita lo dia de Nadal en mitg lloc de l’altar per
rahó de l’àngel qui denuncià la nativitat de Déu als pastors e astech’s en mig d’ells
sagons diu sent Luch en lo sagon capítol de l’Evangeli [...]. E vol aytant dir que yo us
anunciu gran [e] goix lo qual serà a tot lo poble; per ço lo prevere dient Gloria in excel-
sis Deo, dons representa la persona de aquell àngel”.23

Evidentment, d’afirmar tot això a representar-ho plàsticament en forma de baixa-
des d’àngels amb acompanyament d’instruments musicals i amb altres elements esceno-
gràfics, només hi ha un pas. Aleshores, em sembla clar que les expositiones o specula
ecclesiae medievals, que desvetlaven al·legòricament el sentit de la litúrgia, degueren
influir en l’aparició i en el desenvolupament dels drames litúrgics; de fet, apareixen a la
mateixa època, a l’anomenat “renaixement carolí”.

Endemés, la selecció d’elements dels cicles litúrgics fa pensar més aviat que no se
cercava una catequesi global sobre aquests, sinó més tost aprofitar-ne els aspectes més
dramatitzables.24

Per un altre costat, no es pot obviar la influència de la mentalitat germànica sub-
jacent a la litúrgia romana a partir del s. IX, des de la seva mixtificació por motius polí-
tics que s’esdevingué a l’imperi franc; no és causalitat que els primers drames litúrgics
provenguin del territori imperial. Aquesta concepció de la celebració, ben allunyada de
la sobrietat de la litúrgia romana pura, té aquest trets:25
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– Una concepció positivista, objectivant i empírica dels misteris celebrants a la li-
túrgia, on la “realitat” d’aquests misteris s’identifica amb allò que és real i mesurable.

– L’acaramullament dels signes litúrgics, lluny de l’estilització de l’antiga litúrgia
romana, que porta a rescatar elements de la litúrgia de l’Antic Testament; als pobles
germànics, la litúrgia els entra pels ulls; d’aquí la multiplicació de pregàries, d’uncions,
de gestos. Són pobles provinents de terres boscoses i ombrívoles, que gusten dels colors
vius i dels gestos grandiloqüents.

– Una comprensió individualista i poc eclesial de tot el misteri de la salvació, que
portarà a cercar una relació directa amb el Jesús històric en l’àmbit de les coses i dels
dons objectius on es localitza aquesta presència carnal del Jesús que va viure a Palestina.

La combinació de totes aquestes circumstàncies i influències em sembla que és la
clau d’una interpretació més escaient de les litúrgies teatralitzades. El que sí que vull
destacar és que així com l’ars celebrandi de la litúrgia medieval, amb la seva espectacu-
lar mise en escène, amb l’ús d’una llengua sacra i hermètica, i amb la pràctica d’un cant
que elevava realment els esperits, les petites dramatitzacions contribuïen a fer participar
de la litúrgia el laïcat, en una època en què “participar” no significava parlar, sinó sobre-
tot excitar els sentits (veure, sentir, olorar) i els sentiments, i caminar (peregrinar).
L’edat mitjana està envaïda per la plasticitat. 

Aquesta és una qüestió important, perquè els nostres avantpassats medievals pre-
sents a la litúrgia tenien una viva consciència d’esser part d’una mateixa comunitat de
salvació –la Christianitas– que prenia cos i revivia en la celebració. Just amb la presèn-
cia física, hom adquiria identitat. Per a nosaltres, en canvi, fills al capdavall de la Il·lus-
tració, la participació en la litúrgia és a través de la comprensió racional dels misteris
celebrats i dels seus símbols, i mitjançant la paraula. 

D’altra banda, per la consueta de sagristia, no solament som informats del nom
(no dels textos en llatí o en català del llibret de les dites representacions), sinó també de
tota l’escenografia que es posava en obra: actors, vestits, moviments, accions, etc. El
mateix s’ha de dir de cadascuna de les celebracions que s’hi descriuen, encara que no hi
hagués prevista cap representació. En efecte, la consueta de sagristia ens mostra, amb
precisió i detall, la utilització de l’espai de la catedral per al desplegament del cerimo-
nial litúrgic, amb tots els elements necessaris, des dels actors i els seus gestos fins als
objectes artístics, els textos que s’han de proclamar, i els llocs i la temporalització de
cada acció.

Igualment, la consueta de sagristia ens assabenta de l’estàndard literari del català de
Mallorca a principis del s. XVI, però també hi podem veure una certa evolució en l’ús d’a-
quest estàndard en les successives interpolacions, que arriben fins a ben avançat el s. XVII.
En aquest sentit, tenim davant els ulls la progressiva degradació de l’estàndard de la
Cancelleria reial catalana i la introducció del mimetisme ortogràfic en favor del castellà.

Així mateix, constitueix un testimoni excepcional de la terminologia tècnica litúr-
gica, un dels camps menys conreats per la filologia catalana. En aquest sentit, a la con-
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sueta hom pot comprovar de quina manera i fins a quint punt s’ha mantingut, fins als
nostres dies, el lèxic litúrgic especialitzat en la nostra llengua, sobre la base de la termi-
nologia llatina. Endemés, podem trobar termes manllevats d’altres llengües clàssiques,
procedents del grec com theoris, del qual només sabem el significat pel context en què
s’usa (unes tovalles); o bé de l’hebreu, com efod, que designa la planeta dels subdiaques,
un exemple molt curiós de transposició i de canvi de significat d’una paraula procedent
del culte bíblic jueu.26

En aquest apartat del lèxic, hem d’incloure-hi la terminologia tèxtil, la dels tocs de
campana, el còmput del temps, que és molt original, i la toponímia urbana, que con-
firma els estudis que s’han fet en aquest camp.27

Notes

1. A.-G. MARTIMORT (1991): Les “ordines”, les ordinaires et les cérémoniaux. Turnhout; vegeu
diverses definicions de “consueta”, no totes igualment afortunades, a P. J. SANTANDREU
BRUNET, Teatre sobre la vida adulta de Jesús (segle XVI), p. 9.

2. J. MIRALLES I SBERT, Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca. 3 vols. Palma 1941-
1943. La consueta de sagristia està inventariada al vol. I (1940), p. 613.

3. Caldria escatir les relacions d’aquest il·lustre beneficiat de la Seu i liturgista amb els ambients
els iniciadors de l’humanisme a Mallorca, que degueren esser intenses, com m’ho ha indicat l’amic
Mateu Ferrer. N’hi ha prou a tenir en compte l’acurada lletra humanística amb què copia la con-
sueta. Pel que fa a l’humanisme a Mallorca, vegeu S. TRIAS MERCANT, Història del pensament a
Mallorca. Vol. I. Palma 1985, p. 99-153. M. BARCELÓ-G. ENSENYAT, Els nous horitzons cultu-
rals a Mallorca al final de l’edat mitjana. Palma 2000.

4. Concili de Trento, sessió XXV (3-4 desembre de 1563); INSTITUTO PER LE SCIENZE
RELIGIOSE, Conciliorum œcumenicorum decreta. Bologna 1991, p. 797.

5. Aquesta constatació invalida la ingènua afirmació del P. Gaspar Munar: “Nuestro Obispo y
Capítulo, con mayor docilidad a la Sede Romana que otras Iglesias de España, tomó la resolución de
adoptar el nuevo Breviario y Misal reformados por S. Pío V, renunciando para siempre a aquella
liturgia privativa”; cfr. G. MUNAR (1962): Misal según el uso de la Santa Iglesia de Mallorca. Palma
de Mallorca, p. 41. De cada vegada està més clar que, ni els bisbes, ni molt menys els Capítols cate-
dralicis, del temps de la reforma tridentina es destacaven per la seva “docilitat” a les directrius roma-
nes. I per afegitó, la política regalista de Felip II reforçava aquesta contestació.

6. Pel que fa a l’evolució de la fàbrica de la catedral, vegeu: J. DOMENGE I MESQUIDA
(1997): Tres segles d’obres a la Seu (s. XIV-XVI), a A. PASCUAL (coord.), La Seu de Mallorca, p. 23-
35; L’obra de la Seu. El procés de construcció de la catedral de Mallorca en el Tres-cents. Palma; J.
SASTRE I MOLL (2007): La Seu de Mallorca (1390-1430). La prelatura del bisbe Lluís de Prades i
d’Arenós. Palma.

7. La consueta antiga és, per ara, totalment inaccessible a causa del seu precari estat de conser-
vació. És possible que sigui bessona de la de tempore, atenent que són del mateix segle. Si és finalment
així, devien estar destinades, respectivament, a responsables distints de la litúrgia catedralícia; per
exemple, al sagristà i al responsable del cor. La consueta de tempore fou transcrita per Llorenç Pérez
Martínez, i només hi ha còpia d’aquest treball a l’Arxiu Capitular de Mallorca i a la Biblioteca Dio-
cesana de Mallorca.

8. G. SEGUÍ I TROBAT (2003): El missal mallorquí de 1506. Barcelona.

357

LA CONSUETA DE SAGRISTIA DE LA SEU DE MALLORCA DE 1511



9. M. PASCUAL (1995): Breviari mallorquí a Gran Enciclopèdia de Mallorca. Vol. 2, p. 246-
247; Fragments del Breviari de l’Església de Mallorca. Preparat per Bartomeu Caldentey, nadiu de Fela-
nitx, i estampat per Nicolau Calafat, nadiu de Valldemossa. Palma.

10. G. MUNAR (1963): El antiguo breviario mayoricense. Palma de Mallorca.
11. A. ODRIOZOLA (1996): Catálogo de libros litúrgicos, españoles y portugueses, impresos en los

siglos XV y XVI. Pontevedra, p. 305 i 513.
12. G. MUNAR (1961), L’antic ritual mallorquí. Palma de Mallorca; J. BELLAVISTA, Aportació

a l’estudi de l’Ordinarium més antic de Mallorca i la seva relació amb el de Barcelona, a P.-J. LLABRÉS
I MARTORELL-J. M. MARTÍ BONET (ed.) (1994): Set segles i mig de germanor. Esglésies de Ma-
llorca i del Principat. Miscel·lània commemorativa del 750 aniversari del Bisbat de Mallorca, p. 87-98;
G. SEGUÍ I TROBAT (1994), El català en els rituals de sagraments de la diòcesi de Mallorca (1516-
1847). Barcelona.

13. Sobre la concepció de la celebració litúrgica a l’edat mitjana on s’inscriuen aquestes drama-
titzacions litúrgiques, vegeu G. SEGUÍ I TROBAT (2008): Notas sobre la ars celebrandi en la litur-
gia romana medieval, a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA, Ars
celebrandi. El arte de celebrar el misterio de Cristo. Madrid, p. 139-146.

14. G. LLOMPART (1980): “Teatre religiós mallorquí en temps del bisbe Arnedo”, a Randa,
10, p. 99-105; Fonts menors i mínimes del teatre medieval mallorquí, a A. ROSSIC; A. SERRA CAM-
PINS; P. VALSALOBRE (ed.) (2001): El teatre català dels orígens al segle XVIII. Kassel, p. 141-150,
particularment les p. 143-144.

15. G. LLOMPART (1978): El davallament de Mallorca, una paralitúrgia medieval, a MLC 1, p.
109-133. F. MUNAR I MUNAR, Algunes notes històriques sobre el davallament i les representacions de
Setmana Santa a Mallorca, a A. ROSSIC; A. SERRA CAMPINS; P. VALSALOBRE (ed.), El teatre
català dels orígens al segle XVIII, p. 219-233.

16. M. C. JACOBELLI (1993, 3ª): El risus paschalis e il fondamento teologico del piacere sessuale.
Brescia. 

17. En canvi, el missal mallorquí de 1506 prescriu el robatori dels mantells de l’altar (MM 824).
18. A la consueta de tempore, se’n diuen, normalment, cartellum, és a dir, “paperet”, perquè

“carta” en llatí és sinònim de “foli”.
19. Pel que fa als drames litúrgics en els monestirs femenins, vegeu: P. M. CÁTEDRA (2005):

Liturgia, poesía y teatro en la Edad Media. Estudios sobre prácticas culturales y literarias. Madrid; E.
CARRERO SANTAMARÍA, Monjas y conventos en el siglo XIV. Arquitectura e imagen, usos y devo-
ciones, a G. SERÉ; D. RICO; O. SANZ (ed.) (2008): El “Libro del buen amor”: textos y contextos.
Bellaterra, p. 207-235. A la Ciutat de Mallorca està documentat que es feien representacions als mo-
nestirs amb assistència de públic; G. LLOMPART, Fonts menors i mínimes del teatre medieval mallor-
quí, p. 143.

20. H. KAMEN (1998): Canvi cultural a la societat del segle d’or. Catalunya i Castella. Segles XVI-
XVII. Lleida, p. 178-179. Aleshores, no és del tot exacte afirmar que el concili de Trento pertingués
una litúrgia menys popular i més elitista, sinó que cercava una litúrgia més interioritzada, lliure de
corrupcions i supersticions, sobretot a la celebració eucarística, de conformitat amb els ideals de l’hu-
manisme; Concili de Trento, sessio XXII (17 de setembre 1562). INSTITUTO PER LE SCIENZE
RELIGIOSE, Conciliorum œcumenicorum decreta, p. 736-737.

21. Pel que fa als exemples, vegeu-ne un dels reculls més importants de la literatura catalana
medieval: A. DE LIEJA (2004): Recull d’exemples i miracles ordenat per alfabet. Edició crítica de J. A.
YSERN LA-GARDA. Barcelona. 2 vol.

22. A. DE METZ (2006): Missa expositionis geminus codex, a Amalarii episcopi opera liturgia
omnia. I. M. HANSSENS (ed.) (1948): vol. I. Città del Vaticano, p. 258; sobre l’obra d’Amalari de
Metz, vegeu l’excel·lent reinterpretació d’A. IVORRA ROBLA (2007): Los sentidos de la liturgia en
Amalario de Metz. Bautismo y Eucaristía. Teledo.

358

XXVIII JORNADES D’ESTUDIS HISTÒRICS LOCALS



23. J. M. ALÓS (1915): “Speculum ecclesiae. Tractat litúrgic català del segle XV”, a Vida cris-
tiana, 4, p. 184-185.

24. AA. VV. (1980, 2ª): Literatura catalana. Dels inicis als nostres dies. Barcelona, p. 196: “El tea-
tre català religiós a l’edat mitjana es caracteritza, de fet, per la tècnica de singularitzar, per represen-
tacions separades, els episodis dramatitzats pertanyents a un mateix cicle argumental”. 

25. M. GESTEIRA GARZA (1992, 2ª): La eucaristía, misterio de comunión. Salamanca, p. 479-
480.

26. En coneixem el significat gràcies a la consueta antiga de la Seu: “Subdiaconus, post confes-
sionem altaris, deponat suam cassuletam sive ephot” (f. 177v). Indubtablement, el nom procedeix de
la litúrgia de l’Antic Testament, en què era una peça del vestit del Gran Sacerdot, de llana o tela,
multicolor, amb entorxats d’or, que es duia sobre la túnica per damunt del pit (Ex 28,6-14; 20,5). 

27. M. BARCELÓ CRESPÍ; G. ROSSELLÓ BORDOY (2006): La ciudad de Mallorca. La vida
cotidiana en una ciudad mediterránea medieval. Palma.

Resum

La Consueta de Sagristia de la Seu de Mallorca de 1511. Gabriel Seguí i Trobat. Una consueta és
el llibre litúrgic que serveix per ordenar i regular el culte litúrgic en una església determinada, seguint
el curs de l’any litúrgic. La consueta de sagristia de la Seu de Mallorca de 1511 és un còdex, conser-
vat a l’Arxiu Capitular de Mallorca amb la signatura ACM, ms. 3.400, escrit pel domer Dr. Joan
Font, àlies Roig, sobre la base de la documentació aleshores conservada dels cerimoniers anteriors.
Aquest document és la font principal d’informació sobre el culte litúrgic a la Seu durant el s. XVI,
juntament amb el missal mallorquí de 1506 i la consueta de sanctis de 1516. Per tant, mostra la litúr-
gia romana que se celebrava a Mallorca abans de l’adopció obligatòria del missal romà de 1570. Des
d’un punt de vista literari i lingüístic, mostra la inserció, en la celebració litúrgica, de peces de litúr-
gia teatralitzada; ens assabenta de l’estàndard literari del català de Mallorca a principis del s. XVI,
encara que també hi podem veure una certa evolució en l’ús d’aquest estàndard en les successives
interpolacions, que arriben fins a ben avançat el s. XVII; i constitueix un testimoni excepcional de la
terminologia tècnica litúrgica, un dels camps menys conreats per la filologia catalana. 

Summary

The Costumary of Sacristy of the Cathedral of Mallorca, 1511. Gabriel Seguí i Trobat. A consue-
ta is a liturgical book that serves to organize and regulate the liturgical worship in a particular church,
following the development of the liturgical year. The sacristy consueta from 1511 and kept the
Chapter Archives of Mallorca (ACM, ms. 3400), is a codex written by Dr. Joan Font, aka Red, based
on documentation preserved in previous costumaries. This document is the primary source of infor-
mation on liturgical worship in the See during the sixteenth century, together with the Missal of
1506 and the De Sanctis consueta from 1516. Therefore, it reveals how was the Roman liturgy cele-
brated in Mallorca before the mandatory adoption of the Roman missal of 1570. From a literary and
language point of view, it shows the insertion in the liturgical celebration, parts of liturgical drama,
gives details on the literary standard of Catalan in Mallorca at the beginning of s. XVI, but we can
also see some evolution in the use of this standard in subsequent interpolations, which reach into the
17th century, and is an exceptional witness to the liturgical technical terminology, one of the least
studied fields of philology.
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