
EL PROCESO SOBRE EL CULTO DE 1642 

Elenco de los testigos firmantes 

l. Margalida Serdana, donzella, de Porreres. 
2. Gabriel Estelric, habitador de Santa Margalida. 
3. Miquel Llinàs, habitador de Selva. 
4. Pere Rosselló, teixidor de Selva. 
5. Llorenç Mateu, habitador de Selva. 
6. Rafel Mateu, habitador de Selva. 
7. Antoni Sabater, habitador de Selva. 
8. Jaume Reynés, picapedrer. 
9. Pere Morro, traginer. 

10. Juan Sabater, fuster. 
11. Gabriel Capó, habitador de Selva. 
12. Saurina Capó, habitadora de Selva. 
l 3. Pere Mateu, habitador de Selva. 
14. Antoni Garau, prevere, secretari de la visita. 
15. Juan Massanas, col·legial de Lluc. 
16. Vicens Estapoll, col·legial de Lluc. 
17. Pere Mestre, col·legial de Lluc. 
18. Catalina Bernarda, habitadora de Fornalutx. 
19. Antonia Busqueta, habitadora de Fornalutx. 
20. Antoni Colom, fuster de Fornalutx. 
21 . Magdalena Carbonell, habitadora de Inca. 
22. Magdalena Carbonell, Boscana, de Inca. 
2 3. Francesc Carbonell, Boscana, de Inca. 
24. Sebastià Mestre, de Inca. 
25. Document de Gabriel Vaquer, prior de Lluc (1521). 
26. Bula Pontificia de Climent VII, en llatí (Exclosa de l'edició). 
27. Juan Bautista Cànevas, prior de Lluc. 
28. Jaume Llobera, pagès de Albarca. 
29. Pere Francesc Benejam, prior de Selva. 
30. Còpia d 'un paper antic. 
31. Bernat Soliveras. 
32. Juan Vilar, col·legial de Lluc. 
33. Pera Joan Soliveras. 
34. Antonio Cànevas, pagès de Manut, batlle reial de Escorca. 
35. Juan Cànevas, pagès de Ca J'Amitjer. · 
36. Pere Caimari, habitador de Selva. 
3 7. Josep Sastre, col·legial de Lluc. 
38. Juan Vives, col·legial de Lluc. 
39. Martí Martorell, pagès de Montaña. 
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40. Bartomeu Borràs, habitador de Binissalem. 
41. Cfr. 34. 
42. Cfr. 32. 
4 3. Jaume Pasqual, ferrer de Inca. 
44. Magí Carbonell, habitador de Inca. 
4 5. Mateu Pasqual, ferrer de Inca. 
46. Bula pontificia de Alexandre VI en llatí. (Exclosa de l'edició). 
47. Juan Torrens, notari de Sineu. 
48. Jaume Rabassa, habitador de Sineu. 
49. Juana Torrens, habitadora de Sineu. 
50. Magdalena Ferriola, habiradora de Sineu. 
5 l. Catalina Fiola, habitadora de Sineu. 
52. Rafael Esteva, de Sineu. 
5 3. Miquel Llobera, habirador de Lluc. 
54. Pere Onofre Verger, cirurgià de Inca. 

Texto del lnterrogatorio 

(l) En la ciutat de .Mallorca, als 8 de juriol 1642, comparagué, citada de
vant del senyor doctor Diego Desclapés y Montornes, prevere, visitador ge
neral de tota esta diocesis de Mallorca, Margalida Serdana, donzella, natural 
de la vila de Porreras y habitadora d'ésta ciutat, i jurà en poder del dir se
nyor visitador que diria la veritat de lo que seria interrogada. I dix ser d€ 
edad de 4 5 anys, poc mes o manco. 

Interrogada digue que es lo que li succeí en una maleiria que tingué as
sent jove i per quins medis curà d'ella. 

E dix: Jo entrí per religiosa de cor en lo convent de Santa Clara i essent 
de edad de 16 anys, poc mes o manco, me sobrevingué un accident, cjue 
deien que era gota en la part esquerra, i estigué baldada de tota ella, de m,a
nera que no podia moure peu, cama ni bras i de tal manera tenia la ma es
querra sobre la boca del ventrell que de ninguna manera la podria desepagar 
ni moure i era manester molt gran forsa perque altre la mogués i tenia tant 
perdut el sentit en la part en que estava baldada i rullida que no sentia nigun 
dolor encara que la maltractessen. I d 'esta manera estigué en dit convent 
circa de tres mesos, sens poder-se llevar del llit sinò fonc al principi alguns 
dias i perque los metjes tenian pocas esperansas de ma salut i jo no havia 
professat me tregueran de dit convent y em portaran en casa en compañia de 
Catalina Casesnoves, beata, avont se.m feran molts de remeis, untors y con
forts i tot lo que millorí fonc poder alsar un poc, la ma restant lo bras i 
muñeca fixos i apegats com antes de manera que era manester major forsa 
per a que la ma alsassen un poc pogui.m llevar, vestint-me altri, i caminar ab 
una crossa, i en lo peu de la part baldada torsut, de manera que.m afirmave 
sobre la cara del peu i el portave rossegant. I d'esta manera restà confirmat lo 
accident en espay i temps de 15 mesos, poc mes o manco, fins que havent
me contat alguns miracles de N tra. Senyora de Lluc me mogué a devoció de 
anar-hi, per demanar-li la salut, i axí ho consultí primer ab lo P. Fra. F. 
Cerdà, religiós de Sant Francesch, mon ondo, qui.m digué que: Avont me 
portarian que era portar un cos mort. I jo restí desconsolada i ab gran aflic-
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tió, però aprés de pochs dias tornà lo dit mon ondo i he.m digué que havent 
llegit en un llibre certs miracles i gracies que havia fet Ntra. Senyora en favor 
de una persona qui tenia el mateix accident que jo patia havia proposat de 
fer-me portar a Lluc i, en affecta, induí a mon pare Berna Serdà i a Bernat 
Serdà, prevere, mon germà, i altres personas que mi aportassen. 

I havent partit d 'esta ciura( a 20 de juriol 1609, be que ab molt gran tre
ball, arribarem Inca, avont sens ajustaren algunes persones, i desde allí parti
rem i arribarem en la santa casa Lluc a 24 de juriol, la víspera de Sant Jaume, 
cerca de mitja hora a passar. 

Apeí tan transportada per el treball del camí i tant mudada de color que 
las personas qui.m veran, que foran moltas i particularment el canonge Na
dal, qui.s trobave present, ne feran molts grans espants de que hagués em
près tal jornada. 

Entrí ab la crossa i del millor modo que poguí, ajudade de dite Sor Cata
lina Casesnoves i essent entrada a l'iglèsia, no creguí poder alcansar aquel 
vespre oli de la llàntia perque los retxats que hi havia estaven tancats, però 
sent passat un miñó el feren obrir i, ab la major devoció que pogueran, la 
dita sor Catalina me comensà a untar del oli de la llàntia la ma rullida yo doní 
un gran crit invocant la Mara de Déu de tot mon cor. l havent-ma demanat 
la dita Catalina què tenia, li diguí que.m sentia cruxir tots los ossos de aque
lla part, com en efecta ho sentí, axí unta.m aprés lo peu i cama i jo torní 
donar altre crit invocant la Mara de Déu y sentí ja un foc suave qui.m con
solà tota aquella part tullida. Anima.m la dita Catalina que.m alssàs, que la 
Mara de Déu me aiudave. Jo m'alsí y trobí.m repentinament curada, de ma
nera que.m poguí ajonollar, lo que no havia fet fins a les hores i fer acció de 
la ma, prenint ab ella una candela. 

Acabats de cantar los Goigs a Nostra Senyora i havent-li donat gràcias un 
rato de la marsé que me havia feta, els qui veniam en mí penjaren la crossa i 
jo caminí per mos peus i al vespre serví en taula a mon para i los clamés qui 
sopaven. Despulli.m per mes mans i fiu totas las accions de persona sana i 
sens assò notí altres dos circunstàncias, la una que tenint ansatada la part 
dreta deval J'axella, del treball de portà la crossa, me trobí també repentina
ment curada de aquest dany i havent-me embolicat la ma untada ab un moca
dor, no.s conegué en ell vestigi ni señas d 'oli. Finalment, al axir de dita santa 
casa, digué mon para ab altes veus a moltas personas que.s trobave n presents 
i me havian vist venir tullida y malalta que fossan testimonis de lo que havian 
vist antes i de com me.n veien tornar sana i bona i que caminave per mos 
peus com en efecta caminí bona part del camí a peu. I encare que tinguí in
tent de arribar de aquella manera fins a la vila de Inca, lo dit mon para no 
m'ho permaté en efecta mai he sentit dit accident ni he tingut semblant lesió 
en ninguna part de mon cos. I assò es la veritat. 

Interrogada digue quinas personas podian ser testimonis de lo que ha re
ferit e dix que son ja casi totas mortas las qui m'acompañaven i es trobaren 
presents a lo que he referit però que viu encara Juana Masquida i Serdana, 
ma germana, i habita en la vila de Porreras. I els metges y sirurgians qui.m 
visitaven foren el Doctor Llabrés, Doctor Alsemora i el Doctor Pasqual de 
Inca y mossen Nofre Trias, sirurgià, i no.m recorda per ara d'altres personas. 

Fonc llegida esta deposició i dix que estave ben escrita i per no saber fir
mar ho firmà dit senyor visitador, Dr. Diego Desclapés i Montornes. 
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(2) En la vila de Santa Margalida, als 17 de juriol 1642 comparegué, ci
tat, devant del Senyor Docror Diego Desclapés, prevere, visitador general de 
rota esta diòcesis de Mallorca, Gabriel Estelric. de la vila de Santa Margalida, 
del lloc de Maria, de edad de 40 anys. 

Interrogat digue que es lo que li acontegué quan per desgracia se li des
parà una escopeta i ferí al tir a la barra i de quina manera curà de la farida. 

E dix: Haurà 20 anys, poc mes o manco, que en las festas de Sinqua
gesma tenint jo una escopeta parada de 14 guias i una bala, la culata en terra 
i la boca prop de la cara i una metxa ensesa en las mans se.m desparà desgra
ciadament l'escopeta ab alguna espira que.m degué caura i ferí.m el tir en la 
barra, dant-me al morro d 'avall, sens tallar-lo, en lo esrrem de la boca i fent
me caura dos dents també de la barra, de tal manera que las guias restaren 
clavadas en lo paladar i la bala, juntament ab dos guias, passà fins a la naule
lla, avont se.n veien tres forats de la farida i jo fui tan .prompta en invocar a 
Nostra Senyora de Lluc, primer, i Nostra Senyora del Roser i Sant Sebastià, 
que els que estaven en rrú, que eren Gabriel Ribes, qui vui viu, i Juan Ferra
gut, de la vila de Santa Margalida, primer oiran las mias pregàries que el tir 
de la escopeta. l encara que restí tan mal ferit que se.m tragueran moltas 
balas dèl paladar fetas troços i com si las haguessen tallades ab un guinavet i 
se.m veran los tres forats de la naulella, sens que.s proguessan trobar las ba
las, me trobí ab tantes forsas com si no me hagués succeir res i en 9 dias 
estiguí tant bò que.m poguí passerjar i arerar a la era i dins altres nou se.m 
clogué el forat de la barra. I perque quan invochí a Nostra Senyora de Lluc 
fiu vot de anar a visitar la sua santa casa, quant estiguí bò del rot i tinguí 
comoditat, complí el vot i contí lo que me havia succeir. I assò es lo que 
passà. 

Lletgí-li la sua deposició i digué que estave ben escrita i que lo matex 
deian sos germans que son Pera Estelric, Juan Estelric y Margalida Estelric, 
viuda de Antoni Alòs. I per no saber escritura hau firmat lo senyor visitador 
general, Dr. Diego Desclapés i Monrornes. 

( 3) En la vila de Selva, a 18 de juriol 1642, comparagué, citat i iurat, 
devant del senyor docror Diego Desclapés i Monrornes, prevere, visitador 
general de tota esta diòcesis de Mallorca, Miquel Llinàs, de la vila de Selva, 
de edat 78 anys, i interrogat digue que es lo que succeí a un fill seu quan, 
havent-li tiradas moltas arcabusadas, Nostra Senyora de Lluc lo salvà. 

E dix: Mon fill Miquel me contà que, anant ab altres camí de Nostra Se
nyora de Lluc, en lo coll de la Batalla, los isqueran 15 homens i comensaran 
(a) encalsar-los y particularment al dit mon fill li tiraren moltas arcabusadas, 
de que fonc ferit. I trobant-se molt apretat de un d'ells, qui no hi anava sino 
3 o 4 passas lluny, assent ja dins la possessió, sens altres armes mes que un 
matret i lo rosari en las mans, al passar de una bardissa se anellà i vahent-sa 
ja perdut comensà a invocar a Nostra Senyora de Lluc i escapà de mans dels 
qui.Is perseguian, emparant-se dins de la casa de Nostra Senyora. I no sap 
altre cosa mes. 

Interrogat digue qui podria testificar de lo matex que ell ha testificat. 
E dix que Juan Roig i Juan Capó Bonateu, rots naturals de esta vila, se 

trobaran presents. 
Fonc-li llegit i digué que estave ben escrit i ho firma de sa mà. 
Miquel Lllnàs. 
(4) En la vila de Selva el mateix dia comparagué devant dit senyor visita-
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dor general, mestre Pera Rosselló, tixador, de edad de 70 anys, citat i jurat 
digue circa de Pera qui, assent miñó, no parlave í aprés, portant-lo a Nostra 
Seyora de Lluc, cobrà la paraula. 

E dix: Jo conec al dit Pera Mateu i a son pare, Andreu Mateu, fuster, i li 
he sentit dir al dit son pare i altres, per ser cosa pública en esta vila, q-.i.e 
essent ja de edad de 7 anys no parlava i que, havent-lo portat a Nostra Se
nyora de Lluc, encontinent començà a parlar entrant en la iglesia. I no sé 
altre cosa mes. Llegí-li devant i dix estave ben escrit. l axí ho firmà de se ma. 
Pera Rocelló. 

(5) Dicta die comparegué, citat i iurat, L/orens Mateu, devant dit visitador 
general, de edad de 27 anys poc mes o manco, digue circa de Pera Mateu, 
miñó, son germà, qui no parlave i essent devant de Nostra Senyora de Lluc 
encontinent parlà. 

E dix: Jo he sentit a dir a mestre Andreu Mateu, mon para, que essent lo 
dit Pera, mon germà i son fill, de edad de 2 anys, per una grave malaltia no 
parlave, feu vot de portar-lo a Nostra Senyora de Lluc, de portar-le-hi en sos 
propis brasos, i aprés se feu absoldre del vot havia fet i he-li sentit dir que 
creia que no s'era confessat be del vot. 

l, en effecta, el dit mon germà estigué fins a edad de 7 anys i no parlava i 
axí obligat de l'escrúpol que li causava no haver complit dit vot, ab molt gran 
treball i fatigua, portà en los propis braços al dit mon germà en la isglèsia de 
Nostra Senyora de Lluc i en haver-lo dexat en ella, que.s tingués per sos 
peus, encontinent comensà lo miñó a parlar. l digué al dit mon para si era 
arribat cansat. 

D'allò se.o prengueran molts de testimonis qui estaven presents i és te 
açò ja per cosa assentada en esta vila de Selva. I no sap altre cosa mes. Fonc
¡¡ llegit i dix estave ben escrit i ho firmà de sa mà. Jo, Llorens Mateu. 

(6) En lo marex dia, citat i jurat, devant dit senyor visitador general 
Diego Desclapés i Monrornes, Rafael Mateu, de edad de 30 anys poc mes o· 
manco, circa de Pera Mateu son germà qui fins a 7 anys no parlà i havent-lo 
portat devant Nostra Senyora de Lluc, son pare, aquí matex parlà. 

E dix: -Mes de vint vegades he oir dir a mon para, Andreu Mateu, que 
perque mon germà Pera Mateu tenia ja 2 anys de edad i no parlave ni do
nave mostres de poder parlar, feu vot de portar-lo a Nostra Senyora de Lluc 
en sos propis braços i sens aiuda de altre, i essent-se fet absoldre, perseverà 
el miñó en no parlar fins a l'edad de 7 anys en lo qual temps lo aportà mon 
para en sos propris braços a la isglèsia de Nostra Senyora de Lluc i el miñó 
encontinent que.s trobà en ella comensà a parlar i digué a mon para si estave 
cansat. I de les hores ensà ha parlat i tot lo temps de la sua vida fins lo dia 
d'avui ha professat en lo parlat gran modèstia sens que se li hajen oir flesto
mias, iuraments, ni altres males paraules. I no sap altre cosa mes. Fonc-li lle
git i dix estave ben escrit. I per no saber firmar ho firmà Rafael Mateu. 

(7) A 19 de juriol, en la matexa vila de Selva, comparegué devant del 
senyor doctor Diego Desclapés i Montornes, visitador general de tota esta 
diòcesis de Mallorca, citat i iurat, Antoni Sabater, de la matexa vila de edad 
de 52 anys i jurà en poder de dit visitador. Interrogat digue lo que sap o ha 
entès de alguns miracles y gracias que son obrades per intercessió de Nostra 
Senyora de Lluc. 

E dix: -Jo he servit molt temps a dita casa i venint un dia de delmar, viu 
que essent-se encontrats comissaris en lo coll de la Batalla ab banderjars los 
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comissaris apretaren Miquel Llinàs i jo el me estave mirant i en particular viu 
que venint ja lo dit Llinàs molt glassat, li venia detràs molt prop un dels 
qui.Is perseguian i posant-li lo arcabús a la esquena, per dos o tres vegades, 
prengué de fogó i no de canó. I dit Llinàs invocava a Nostra Senyora Santis
sima i ultimament arribà a emparar-se de la casa i tots los circunstants ho 
atribuiran a miracle i contà.m dit Llinàs que, mentres fugia passant una bar
dissa de prop del molí, s'encallà en ella. Invocant Nostra Senyora de Lluc, 
pogué axir i fugí de son inimich. I assò es la veritat. 

Fonc-li lletgit i dix estave ben escrit i per no sabre firmar ho firmà lo 
senyor visitador general D . Diego Desclapés i Montornes. 

(8) El mateix dia comparegué devant dit senyor visitador general mestre 
Jaume Raynés. alias Tortuga, picapadrer, de edad de 74 anys. i jurà en poder 
de dit visitador i interrogat que.s lo que sap de un minyò qui caigué de la 
torra de Nostra Senyora de Lluc. 

E dix: -Jo feia feina en la casa de Nostra Senyora i en ella servia Juan 
Mateu, de la vila d'Alaró i havia ja perdut el tiple i essent vingut son para 
per aportar-lo-sen havent tingut informació que no estudiave lo açotà i ama
nassà, de manera que, atemoritzat, lo minyó, fugí dalt de la torra. 

I desde ella caigué a la part de l'hort i havent pegat de ventre sobre de un 
aspre de ullastre, enmig de un forcat gran, rompé els brancons, que eran tres 
o quatre, i del tamany de la gruxaria del dit polso. 

I jo, havent vist a son para, qui abaxava llastimant-se que son fill era cai
gut, correguí a veure lo que era. I arribaren junts Gabriel Font de la vila de 
Inca i la majordoma Ventayola de Manacor i trobaren el miñó 6 o 7 passes 
lluny de aprés que venia davés la casa i havent-li jo demanat que li feia mal 
me digué que.l ventre. Tots cregueren de la sua relació que estave esbucat i 
tenia les entrañes rompudas i axí prengué.l Gabriel Font a braços i porta.l 
dins de la cuina i no.I gosaren tocar fins que fonc confessat. I aprés lo reco
negueran i no li trobaren lesió niguna en tot lo seu cos. I ab tot axò lo abri
garem ab una pell de moltó que acabaven de escorxar i lo endemà lo miñó 
caminà per los propis peus, bo i sa, de tal manera, que ja son para lo se.n 
volia portar. I tots los qui es trobaren presents i en vista de la altitud de la 
torre i saben el modo ab que dit miñó caigué, ho han atribuït a miracle de 
Nostra Senyora, per haver-le invocada el dit miñó quant caigué. 

I perque naturalment es impossible que caient de tant alt i donant tant 
mal cop sobre del aspre no.s fos mort. 

Interrogat qui podrà deposar de lo matex que ell deposa e dix mossèn 
Juan Villar, lo pare del dit miñó, i Gabriel Font, fuster de Inca, i la 
majordoma. 

Llegí-li i dix estave ben escrit i, per no saber firmar, firmà lo senyor visi
tador, Dr. Diego Desclapés i Montornes. 

Dicta die, el mateix Jaume Raynés interrogat que.s lo que sab acerca de 
una mitjanada qui caigué sobre de dos, i dormian i no.Is feu dany. 

E dix: -Lo que jo sé es que.m cridaren per a per a que reparàs la mitja
nada i viu el llit sobre que deian era caiguda, qui del colp que dona, sobre de 
el, la mitjanada quan caigué, havia foradat a los petjas al sòtil, qui era de 
postissa ab traspol de guix, i los matexos petjas se eran trencats quan lo banc 
arribà al sol. I judic jo, conforme mon art de picapadrer, que havia de ser 
molt gran el colp i pes de la mitjanada i bastant a matar qualsevol persona 
que hagués encontrat .primer, puis pogué foradar el sòtil en la forma susdita. 
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l assò es la veritat. Llegí-li devant i. per no saber escriura. firmà lo senyor 
visitador general. Dr. Diego Desclapés y de Mantornes. 

(9) Dicta die. comparagué citat devant del Senyor Visitador General, Pera 
Morro. de la vila de Selva, i jurà en poder del dit visitador i dix esser de edad 
mes de 70 anys. 

lmerrogat digue què.s lo que sap de un miracle que obrà Nostra Senyora 
de Lluc. curant Margalida Serdana, de la vila de Porreres. 

E dix: -Jo servia de traginer a la santa casa de Nostra Senyora de Lluc i 
un dia. que ha cosa de 33 o 34 anys, venint de Pollensa, quant haguí desca
rregat los muls me.n entrí a la isglèsia per fer oració i viu que anava en cro
ces i li aiudaven duas beatas i fent oració en la isglèsia me digueran que.Is fes 
abaxar una llàntia per untar-se del oli. 

Jo la fiu abaxar a un miñó de uns qui servexen a dita casa i viu de mos 
propis ulls com la dita jove la comensaren a untar en al peu, pujant-se.n fins 
lo jonoll. i encontinent li comensà a tramolar la cama i ella comensà a donar 
grans crits de que la Mara de Déu li havia ajudat. l essent acudit son para i 
altres capellans qui seian a la porta de la isglèsia la feran caminar i ella caminà 
i corregué bona i sana. 

I lo endemà jo isquí dematí de la casa per anar a Inca i quant pujave viu 
abaxar a dita jove qui caminave a peu, ab una cañeta i en compañia de son 
para. 

I assò es la veritat. Llegí-li i dix estave ben escrit i per no saber firmar 
firmà lo senyor visitador general, Dr. Diego de Desclapés y de Mantornes. 

(10) Dicta die comparegué, citat devant del senyor visitador general, mes
tre juan Sabater. fuster, en poder del qual jurà i dix ser de edad de 60 anys, 
poc mes o maco. 

lmerrogat digue què.s lo que sap acerca de un home a qui en lo camí el 
despullaren i dexaren per mort i, per intercessió de Nostra Senyora, fonc 
curat. 

E dix: -Jo.m trobave en la casa de Lluc i viu venir un home foraster, en 
camiseta. tot ple de sane i molt maltractat de pedrades i referí que dos com
pañeros seus, per robar-lo lo havian despullat i deixat per mort a pedrades i 
ell sempre invocà a Nostra Senyora. I jo viu que se.n tornà de dita casa de 
Lluc bo i sà. I mes, digué que mai havia perduda de vista desde que.l servia 
la casa de Nostra Senyora de Lluc ab un llum qui.l guiave i segons al lloc 
avom lo feriran la asperesa del camí i lo maltractat que venia lo home, tinc jo 
per impossible que hagués pogut descobrir la casa de Lluc, ni esser arribat a 
ella sinò per miracle. 

l assò es la vericac i per no saber escriura ho firmà dic senyor visitador i 
fonc-li llegit devant. Dr. Diego Desclapés i Mantornes. 

( 11) Dicta die, comparagué citat devant del senyor Doctor Diego Descla
pés i Mantornes prevere, visitador general de roca esca diòcesis, Gabriel Capó, 
de edad de 32 anys, poc mes o manco, el qual jura en poder de dic visitador 
i dix esser de edad de 32 anys. 

Interrogat digue què.s lo que li succeí en la santa casa de Lluc, quant li 
caigué la mitjanada de sobre del llic i no li feu mal ningú. 

E dix: -Jo aní, justament ab Saurina Capona, ma muller, a la santa casa 
de Lluc a complir un voc, als 21 maig proppassat, i havent fetes mes devo
cions. nos retirarem a una cambra i ens posarem en lo llic. I tocades 3 hores 
després de la micja nie no.s caigué demunt una micjanada i nos trobarem cocs 
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dos casi cuberts de micjans. Invocarem a Nostra Senyora de Lluc i essent axí 
que. en lo gran colp i pes, se.n entrà el llit i els petjes foradaren el sòtil, que 
es de paiment i postissa, i al entrar-se.o se trencaren, nosaltres, qui forem los 
primés sobre de qui donarem dits mitjans, no tenguerem lesió niguna. I sols 
tingué la dita Saurina, ma muller, bravarolet en la cama, del tamany de un 
dobler. Cridarem encontinent que.os portassen llum i vingueren lo Doctor 
Vives i mossèn Juan Massana i altre col·legial i veran lo que havia passat. 

I assò es la veritat. Lletgí-se-li i dix estave ben escrit i firmà de sa ma. 
Gabriel Capó. 

(12) Dicta die comparagué citada, Saurina Capó, muller de Gabriel Capó, 
i jurà en poder de dit senyor visitador i prometé dir la veritat de lo que seria 
interro¡rada. 

I dix ser de edad 21 añys. 
Interrogade digue que es lo que li acontegué en la santa casa de Nostra 

Senvora de Lluc, quan estant en compañia de son maric los caigué demunt 
una micjanada i no.Is feu dany. 

E dix: -Jo estava colgada a una cambre de la dita santa casa, en compañia 
del dit mon marit, i passada mitja nit, nos caigué demunt una mitjanada i 
restarem casi tots cuberts de mitjans. I ab lo gran colp i pes foradaren los 
petjes el sótil del aposento qui es de postissa i te son paiment demunt. 

I nosaltres, invocant a Nostra Senyora Santissima de Lluc, no tingueram 
dañy ni lesió alguna, mes de un braverolec que tinguí jo en la cama, i lo en
demà complirem nostros vots, feram dir i oiram totes les misses i tornarem
nos-ne sans i bons en nostra casa. 

I assò es la veritat. 
Llegí-se i dix que estava ben escrita. 
I per no saber firmar firmà dit senyor visitador. Dr Diego Desclapès i 

Montornes. 
(13) Dicta die, comparegué citat Pera Mateu, devant del senyor visitador, 

i jurà en poder de dit visitador i promaté dir la veritat de lo que seria 
interrogat. 

E dix ser de edat de 50 añys, poc mes o manco. 
Interrogat si ell essent miñó estigué molt de temps sens poder parlar i 

aprés intercessió de Notra Senyora de Lluc parlà i ha parlat sempre. 
E dix: -Jo he sentit dir a mon para, Andreu Mateu, que essent jo miñó, 

de edad de dos anys, estigué molt mal i mon pare era fora a la feina i quan 
vingué i hem va veure feu vot a la Mara de Déu de Lluc que si estave bo mi 
portaria en braços i faria dir tres missas. I aprés que cobrada la salut, ell se 
descuida, i jo· no parlí, de manera que tenia ja cumplits 6 o 7 añys i encara 
no parlava. 

I axí mon para per complir el vot me portà en sos propis braços a Nostra 
Senyora i quan fuí a la isglèsia comensi a parlar i he parlat sempre per mercè 
i gràcia de Nostra Senyora Santíssima de Lluc. 

I assò es la veritat. ' 
Llegí-se-li devant i digué que estave ben escrit. 
I, per no saber escriure, firmà li dit senyor visitador. Dr. Diego Desclapés 

Montornes. 
(14) En la iglèsia de Nostra Senyora de Lluc, als 27 de juriol, constituir 

personalment lo senyor Dr. Don Diego Desclapés i Montornes, visitador ge
neral, per efecta de regonexer las pinturas i presentalles antigues que.s troban 
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en dita isglèsia, feta dita visura i conferides ditas pinturas i presentalles ab la 
tradició antigua de que donan fe los habitadors de la parròchia i col·legi de 
Nostra Senyora de Lluc, me manà a mí, Antonio Garau, secretari de la pre
sent informació, continuas los actes seguens: 

Primerament fonc vist en lo retaule antich dos simulacres o figures de 
bulto, ajonollats, lo hu devant de l'altre i fent oració i reverencia a Nostra 
Senyora Santíssima qui estave antes en lo matex retaula, lo hu dels quals 
aporta lo hàbit i cogulla del orde cisterciense i lo altre, en habit secular, re
presenta un jove de poca edat. I havent preceit jurament, more sacerdotali, en 
poder de dit senyor visitador, testificaren lo senyor doctor Càneves, prevere i 
prior de dita casa, lo senyor doctor Juan Vives, Juan Vilar i Jusep Sastre, 
Juan Massanas i Pera Mestre i Vicens Estepol, prevere, tots col.legials de dita 
santa casa que es estada i es uniforme i constant tradició propagada de pares 
a fills (i de temps tan antic que no hi ha memoria de homens en contrari) 
que la dita pintura i simulacre representan la invenció de la santa imatge de 
Nostra Senyora de Lluc que, segons la dita tradició, foc trobada entre unas 
peñas qui estaven en lo que es vui cos de le isglesia i en lo mig d'ella i que 
de les ditas dos figuras, el qui esra en habit de secular era un pastor dels qui 
foren cativats en la conquista del regna, qui, havent rebuda la fe de Cristo, se 
anomanà Lluc i guardant bestiar en la possessió de dita santa casa, qui se ano
menava en llengua aràbica Alluch, veia baxar cada dissapta, a la vesprada, so
bre el dit lloc avont fo trobada dita santa figura, una llum de que 'donà avis al 
abat de Escorca, que era un monjo del ordre cisterciense qui vivia en la isglè
sia de Sant Pere de Escorca o per causa de devoció o per curar de una malal
tia, i es la segona de ditas dos figuras qui està vestida del dit habit i, júnts, 
vingueran al dit lloc, veran la claradat i oiran la matexa musica que oia també 
el pastor cada dissapta per la tarda, i trobaren la santa figura en honra de la 
qual i perque fos medi per a descobrir-se donave Déu Nostro Senyor los dits 
señals de la claredat i musica. I fonc la dita figura trobada ab la mantellet que 
vui se guarde, de color de verdegais. 

Donaren-ne avis al capítol i jurats i essent vinguts en professó los dits 
jurats i capítol trobaren la santa figura i li elegiren capella prenint-la per pa
trona de tot lo regna i encarregant-se de la protecció de la sua veneració i 
cuito. 

I assò diuen que representan altres dos figuras de pinzell que.s troben en 
lo matex retaule, una de un canonge ab son sobrepallís i musa, a la part de lo 
evangeli, i altre de un jurat ab sa gramalla, en la part de la epistola. 

(l 5) A 26 de juriol, en la casa de Nostra Senyora de Lluc, comparagué 
citat devant el senyor doctor Diego Desclapés i Montornes prevere, visitador 
general de tota esta diòcesis de Mallorca, lo Reverent ]uan Massanas, pre
vere. col·legial de dita santa casa, el qual jurà more sacerdotali en poder de dit 
senyor visitador i dix ser de edad de 4 1 anys. 

Interrogat digue qui ha portada la santa imatge en aquest lloc i quin prin
cipi ha tingut. 

E dix: -Jo ja 4 añys que estic en esta santa casa per collegial i antes havia 
sentit dir i després he oir als collegials mes antichs que un miñó catiu, qui.s 
deia Lluc, guardave bestiar en aquesta possessió, qui a les hores en llengua 
aràbiga se deia Alluc, veia tots los dissaptas a la vesprada que abaxava clare
dad en aquest lloc i que donà relació al abat qui estave a Escorca, alguns 
diuen que per indisposició, altres per residencia, el qual vingué ab compañia 
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de l'abat i trobaren, en aquest lloc que ara es la isglèsia, a les hores un bosch 
molt aspre i espès de abres i peñas. i havent vist antes lo dissapta lo abat que 
la relació del pastor era vertadera trobaren, com dic, a esta santa figura ab lo 
mantelet de domàs verdegay que vui se guarda en «las reliquias», donaren 
relació i avís a la ciutat als jurats i capítol, los quals vengueran ab professó i 
eregiran-li una capelleta i feran-se protectós de dita capella, jurant-la per uni
versal patrona del regne de Mallorca. 

I assò se confirma ab la pintura del retaula antic ahont estàn de bulto lo 
abat i pastor i de pinzell, en una part, un jurat i, en altre, un canonge. 

Interrogat qui ha escrit los miracles en un llibre que vui se te a la dita 
santa casa. 

E dix que des que és en la dita santa casa ha vist lo llibre i que los 
collegials van continuant los miracles qui.s van seguint i axí se te per cosa 
certa. 

Interrogat digue que sap de la font qui dexà de correr per no voler donar 
aigua el senyor de la possessió als peregrins. 

E dix: -Jo he oit dir que el senyor desta possessió no volia donar aigua 
als peregrins qui venian a visitar a Nostra Senyora i que dexà de correr la 
dita Font Cuberta i començà a manar una font al camí devant la casa del 
arrendador i corregué fins que el senyor Tomàs i Tomàs hagué donada la 
possessió a Nostra Senyora i tornà a correr la primera font. 

Interrogat digue que sap del traginer qui venía de Inca i lo matxo li 
redolà. 

E dix: -Jo he oit a dir i me han mostrat el lloc que, venint lo traginer de 
Inca portant vi, passat el Grau li redolà lo matxo, i no tenint-ne nigunas es
peransas, perque era una nit tenebrosa, lo endemà, de matí, anant-hi per 
escorxar-lo, lo trobaren que pasturave, los cortins plens i les cordes 
aplagades. 

Interrogat digue que sap de un miñó qui caigué de la torra, de altària de 
80 palms. 

E dix: -Jo no he vist quan caigué sinò que, murgonant una parra al ma
teix lloc ahont caigué, trobarem un tros de aspre dins la terra i tots digueran 
que era del que el miñó rompé. 

Interrogat digué que sap de una mitjanada qui caigué demunt de Gabriel 
Capó i sa muller. 

E dix: -Jo.m trobave al llit, que seria 3 hores passada mitja nit, i sentí al 
aposentador, qui jeia devall del aposento ahont caigué la mitjanada, que cri
dave estramonsió. alsim en camiseta i calsons de lli i aní per confessar lo que 
sería, pugí a la cambre i trobí los dos que seian en terra i el llit tot ple de 
mitjans de tres en tres que ab tant de pes havian los petjes dels bancs passat 
lo sòtil, que era de postissa enpaimentat. 

Demaní.Is si tenían ningun dany i digueran que no tenian cosa ninguna. 
I èsto es la veritat. 
Fonc-li llegit devant i per ser la veritat ho firmà de sa mà. 
Juan Massanes, prevere i collegial. 
(16) Dicta die comparegué, citat devant del dit senyor visitador general, 

lo reverent V ícens Estapoll. collegial de Nostra Senyora de Lluc. qui jurà en 
poder de dit senyor visitador de dir la veritat. 

E dix ser de edat 52 añys. 

198 



NOSTRA DONA SANTA MARIA DE LLUC 53 

Interrogat digue qui ha porrada la santa imatge en aquest lloc i quin prin
cipi ha tingut. 

E dix: -Jo ha molt poc que som collegial desca santa casa i he oit dir als 
altres que un pastoret qui.s deia Lluc guardave bestiar en aquesta possesió i 
que veia tots los dissaptes, a la vesprada. que abaxava un llum en aquest lloc. 
Dona.n relació a un abat qui estave a Escorca i no.l volia creure, fins que 
vingué i va veure la dita llum. 

Abaxaran en aquest lloc i trobaren el matex que ara es la isglèsia ab 
Nosta Senyora. ab lo mantellet que vui se guarda a «las Reliquias», entre 
rocas i arbres. 

Avisaran als canonges i jurats de la ciutat. els quals vengueran ab professó 
i feran una capelleta. feran-se protectors d 'ella jurant-la per universal patrona 
de aquest regna. 

l assò es lo que sé. 
Interrogat diga que sap de la aigua de la Font Cuberra. qui deixà de co

rrer fins que dit senyor Tomas Tomas hagué donada la possessió a Nostra 
Senvora de Lluc. 

E dix: -Jo he oit dir que el senyor desca possesió no volia donar aigua 
als peregrins qui venian a visitar a Nostra Senyora i que la fonc deixà de co
rrer i ne esclatà una devant la casa del arrendedor, al camí. qui corregué fins 
que la possessió fonc de Nostra Senyora i que a les hores dexà de correr i 
tornà a correr la Font Cuberta. 

Interrogat digue que sap de una mitjanada qui caigué en un aposento de 
la casa de Lluc demunt de Gabriel Capó i sa muller. 

E dix: -Jo demaní lo dematí quan volian oir missa als matexos i digueran 
que a la nit los caigué una mitjanada demunt del llit, que estaven tots carre
gats de mitjans. que el colp d'ells fonc bastant a passar los petjes del llit lo 
paiment que era de postissa i empaiment. l digueran que no tenian nigun 
dany a mes que la dona tenia un bravarolet al bras i no era cosa niguna. 

Interrogat de un N. Escalas de Fornaluig qui curà miraculosament de una 
hidropesía. 

E dix: -Jo.m trobave en lo doctor Vives al lloc de Fornaluig que feiam la 
acapta del oli i nos contà N . Escalas que havia alguns anys que mes de dos 
anys havia malevatjat de una hidropasía i que ni metjes, ni remeis humans hi 
havian bastat a curar-lo. De tal manera era arribat que ab les mans no.s podia 
señir lo ventre i que en una nit se posà a invocar a Nostra Senyora de Lluc 
de bon cor i dins de una hora comensà a suar de cap a peus i trobàs tant bo 
com si mai hagués tinguda cosa. 

l ha servida esta santa casa mitg any i nos donà una masura de oli. 
Interrogat digue que sap de un N . Pascual Ferrer de Inca qui tenia una 

cuxa dislocada i havia mes de 2 anys que hi malevetjave i essent a Lluc caigué 
devant de Nostra Senyora i estigué bo. 

E dix: - Jo.m trobave en esta santa casa que haurà cosa de 6 mesos que 
vingué N. Pascual. ferrer. i porrave un retaule. l dix venia a fer gràcies a 
Nostra Senyora i complir lo que li havia promès. perque trobant-se en temps 
de 2 anys ab una cuxa que tenia fora del lloc i mai le hi havian poguda curar. 
que no podia caminar sino ab una croça o bastó, vingué a visitar a Nostra 
Senyora de Lluc i quant foren devant de Nostra Senyora li llenagà lo bastó i 
caigué i donà-li un cruxit en la anca i donà un crit i digué que estave bo i axí 
es. passetja i fa feina. 
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I assó es · la veritat. Fonc-li llegit devant dix que estave ben escrit i per 
ser axí ho firmà de sa ma. 

Vicens Stepoll, prevere i col·legial. 
(l 7 ) Dicta die comparagué citat devant del senyor visitador general lo 

Reverent Pera Mestre. prevere, natural de la vila de Manacor i col·legial desta 
santa casa. el qual jurà en poder de dit senyor visitador de dir la veritat. 

E dix ser de edad de 63 anys. 
E dix: -Jo sempre he oit dir que pochs anys de conquistada Mallorca, 

guardant bestiar, un miñó qui havia nom Lluc, en aquest lloc, veia que, tots 
los dissaptas, baxava claredat, en aquest lloc que ara es la isglèsia i donà revó 
a un abat qui estave a Escorca, el qual vingué i va veura la matexa llum i 
regonexent el lloc que tot era un bosch de espessas alsinas trobà esta santa 
imatge ab lo mantellet que vui se conserva en «las Reliquias» i donà revó als 
jurats i capitol. los quals vingueran i, ab professó, li eregiran una capelleta 
fent-se protectós i jurant-la per universal patrona de aquest regna. 

I assò es lo que significa la pintura del retaula vell. 
Interrogat de un traginer qui lo matxo redolà en lo Grau, venint de Inca 

de portar vi. 
E dix: -Jo he oit dir que venint lo traginer de Inca de portar vi. en una 

nit tenebrosa. havent passat lo Grau. redolà lo matxo i pensant-se que.s sería 
españat hi anaran lo matí i trobaren-lo que pasturave, los cortins plens, cor
das aplegades com si l'haguessen descarregat. 

Interrogat digue lo que sap de Jaume Pascual, ferrer, de Manacor, habita
dor de Inca. circa de una caiguda de que fonc curar de una cuxa dislocada 
que tenia. 

E dix: -Jo he vist lo dit Jaume Pascual. que havia mes de 6 mesos que 
tenia una cuxa fora del lloc i ni cirurgians, ni metges havian mai pogut curar
lo de tal manera que no podia anar a cava! ni caminar sense croçes, ni fer 
cosa ninguna. 

Determinà de venir de la manera que pogués a Nostra Senyora de Lluc i 
quant fonc dins la isglèsia devant la llàntia. després de haver feta oració, 
que .s volgué untar. les croçes li travelaren i caigué de boca i fonc en un punt 
curar. 

I de aquí se alssà bo i com si no hagués tinguda cosa i vui fa feina, sa, bo. 
I assò es la veritat. 
Fonc-li llegit devant i dix estar ben escrit. l per ser la veritat ho firma de 

se ma. 
Pere Mestre. prevere. collegial. 
(18) Dicta die. comparegué Catalina Bernarda. de la vila de Sòller. del 

lloc de Fornaluig. citada devant del dit senyor visitador, en poder del qual 
jurà de dir la veritat. 

E dix ser de edad de 50 anys. 
Interrogada si ha vist Juan Escales, del dit lloc de Fornaluig i si l'ha vist 

ab la hidropesía incurable i que per intercessió de Nostra Senyora de Lluc 
curà. 

E dix: -Jo l'he vist malalt de hidropesia i que estave tot inflat, que feia 
por no solament als miñons sino als homens, i tenia el ventre tant inflat que 
no.l se podia ceñir en las duas mans. 

l havent promès a Nostra Senyora de Lluc de servir-la un any, dins de 
poc temps estigué curar. 
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I l'he cone,cur bo i sa. 
Fonc-li llegir devant i dix que estave ben escrit. 
I per no saber firmar ho firma lo senvor visitador. 
Dr. Diego Desclapés i Montornes. . 
< 19l Dicta die. comparegué devant dir senvor visitador citada Antonina 

Busqueta i Colom de la vila de Sòller. del lloc de Fornalui,c. la qual jurà en 
poder de dir senvor visitador de dir la veritat. 

E dix ser de edad de 2 ~ anvs. 
Interrogada diga si ha visr ~ Juan Escales. del marex lloc de Fornalui_g. 

malalt de hidropesia i renunciar de mer_ges i per intercessió de Nostra Se
nvora de Lluc fonc repenrinament curar. 

E dix: -Jo.m recorr haver visr al dir Juan Escales. hidròpic. que esrave a 
la finestra un dia que passava la professó i esrave ranr vensur del mal que els 
miñons remian que nos lanssàs de la finestra. 

I aprés l'he conegut. i el conec dia de vui. bo i sa. I he esrès a dir que 
cobrà la salur aprés de haver fer vor que serviria a Nostra Senyora de Lluc 
per remps de un any. 

Fonc-li lle,l!ir e dix que estave ben escrit. 
I per no saber firmar firma lo senvor visitador 
Dr. Diego Desclapés i Monrornes . 

120) Dicta die comparegué citar devant del senyor dir visitador Antonio 
Colom. fusrer. de la villa de Sòller. del lloc de Fornalui_g. el qual jurà en po
der del dir senvor visitador de dir Ja veritat. 

E dix ser dé edad de .~2 anys. 
Interrogar di_gue si ha conegut a Juan Escales del marex lloc i si sap que 

ha estar hidròpic i si ha curar per intercessió de Nostra Senyora de Lluc. 
E dix : -Jo som molt amic del dir Juan Escales i l'he conegut hidròpic. ror 

inflar. de manera que no.s podria ab los braços abraçar lo ventre. 
Feren-li molt remeis i entre altres esri_gué tor un any que no li donaven 

beura. I no sols no se li coneguí remei pero encara arribà a estar pernunciar i 
renunciar de merges. 

I estant jo ab se compañia en cerra ocasió comensà a ploure i ell esrave 
rabiós del mal. que.s volia llensar i sos pares lo deringueran. 

I essent arribar en aquest extrem. dins de un mes lo viu bo i sa. perque. 
segons ell me ha dir molras vegades. trobant-se ja del tor sense esperança de 
remei humà. demanà a N ostra Senyora de Lluc fos servida de curar-lo o 
llevar-li la vida i promaré que si.l curave la serviria un any. 

I. en haver fer aquest vor. la marexa nit comensà a suar i trobar-se ran 
aliviar i millor que dins poc remps ésrigue bo del tor i ara re complida i per
fecta salut. 

Fonc-li llegir i dix que esrave ben escrit. 
I per no saber firmar ho firma Jo senyor visitador. 
Dr. Diego Desclapés i Montones. 
( 21) Dicta die. compara_gué citada devant del dir visitador lo senyor doc

tor Diego Desclapés. visitador general Maf(dalena Carbone/la. Ja qual jurà en 
poder de dir visitador general de dir veritat. 

E dix ser de edar 50 anys. 
Interrogade diga lo que passà de una filla sua. la qual. ja renunciada dels 

merjes. fonc liberada per intercessió de Nostra Senyora de Lluc. 
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E dix: -Jo tenia una miñona de edad de 4 o 5 anvs. la qual li prengué un 
accident qu~ le tenían per morra i cridaren lo docr"or Guillem Fe. lo qual 
havent-la vista tres o cuatre vegades i donades moltas venrosas al ventre. las 
últimas digué que ja no tenia humor ningú i renuncià-la per morra. 

Jo que temia que no morís com un altre. invocarem tots a Nostra Se
nvora de Lluc i havent-la dexada per morra i tapada al llit me.o entrí a la 
c~ina per aguiar alguna cosa i havent ja -~ o 4 hores que la tenian per morra 
cridà i digué: -Mon para i ma mara' Ahont tots acudirem i trobarem-la 
asentada demunt del llit i li donarem menjar i estigué del tot bona. 

A la tarde. sen anà son para a Lluc. I jo. lo endemà la portí a la isglèsia 
per oir missa. Portant-la al bras asseñalà a Nostra Senyora de Lluc. que era 
una figura de bulto ab un bací. i jo mi acostí i li digué si era aquella asseña
lant una de Sant Josep. que estave junt ab la de Lluc. 

l ella di,1rné que no. sinò que asseñalà a la figura de Nostra Senyora de 
Lluc. 

l de aquí estigué bona i sana. l passat un mes anarem tots a Lluc per 
complir lo vot i lo dia de vui està bona i sana. 

l recorde que lo doctor se dexà lo dinar i vingué a casa i a quant la va 
veura digué que altre metje celestial la havia curada. que era impossible. 

Fonc-li llegit i dix que estave ben escrit i per no saber firmar firmà lo 
senyor visitador. 

Dr. Diego Desclapés i Montornes 
<22> Dicta die. comparegué citada devant del dit senyor visitador Mafl.da

/ena Carbonell i Boscana. la qual jurà en poder del dit senyor visitador. 
E dix ser de edat de l 5 anvs. 
Interrogada digue si li reco~da alguna cosa quant estigué renunciada dels 

meties i per intercessió de Nostra Senyora de Lluc fonc alliberada. 
E dix: -Jo era tan petita que apenas me recorda cosa niguna sino quant 

me mare i mon para me portaran a la isglèsia i a Nostra Senyora de Lluc. 
Fonc-li llegit i dix que estave ben escrit. 
l per no saber firmar firmà lo senyor visitador general. 
Dr. Diego Desclapés i Montornes 
( 2 3l Dicta die comparagué. devant del dit senyor visitador general. Fran

cesc Carbonell. el qual jurà en poder de dit senyor visitador de dir la veritat. 
E dix ser de edat de 24 anys. 
Interrogat digue lo que sap de una germana sua. la qual havian ja renun

ciada los meties i. tinguda per morra mes de 6 hores. estigué bona invocant a 
la Mare de Déu de Lluc. 

E dix: -Jo se molt be que la dita Magdalena. ma germana estigué tant 
dolenta que el doctor Fe qui la visitave le donà per morra. i per tal la tingue
ram mes de 6 hores. dexant-la en lo llit tapada per cosir-le. 

( 24 ) Dicta die comparagué citat devant dd senyor doctor Diego Descla
pés. prevere. visitador general de tota esta diòcesis de Mallorca, mossen Se
bastià Mestre. natural de Manacor. habitador de la vila de Inca. el qual jurà en 
poder del dit senyor visitador. 

E dix ser de edat de 4 7 anys. 
Interrogat si sap qui ha porrat la santa imatge de Nosta Senyora de Lluc 

ahont està i qui principi ha óngur. 
E dix: -Jo, miñó. en lo any 1604 aní a estar a la santa casa de Nostra 

Senyora de Lluc. I estaven per collegials ço es mestre Cabanelas, que li sentía 
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dir que havia 5 .~ anvs que era estat prior. i mossen Antoni Alonso. de edat 
de 7 () anvs passats. i mossen Pera Vicens. mossen Bartomeu Bordoy. mossen 
Rafel Abella i mossen Nadal Guasp. que se anà a graduar dins dit temps. i 
mossen Rafel Rosselló. que de miñó sempre havia estac en la dita santa casa. 
i sempre los he sentit a dir i particularment als mes vells i a mestre Cabane
llas que .10 o 29 anvs després de la conquista de Mallorca un pastor Lluc. 
esclau del abat de Escorca. guardant bestiar en lo Racó den Malonda. que es 
lo mes alt a la part de Escorca. venint vespre li demanava lo abat com venia 
tan · vespre i li digué que tots los dissaptas a vespre veia abaxar una llum o 
resplandor al lloc que vui es la isglèsia de Lluc. 

Quan vengué lo dissapta lo abac volgué veure lo que era i havent vista la 
llum abaxaren al dit lloc que era aspessissim de alsinas i mates i altres abres i 
trobaren la santa image. ab lo mantelet que vui se guarde en «las Reliquias» . 
l de ser cosa certa que era lloc aspessissim he oir a dir mossén Roselló que 
per descobrir la casa de la creu del admirar hageran de tallar infinitas alsinas 
que toc lo camp que ara es conredís era alzinar. 

Lo dit abat avisà los jurats i capital. los quals vingueran ab professó i ere
giran una capellera. fent-se protectós delia. jurant-la per universal patrona del 
regna de Mallorca. posant-hi un donat qui hi tengués compta a la dita capella 
i als peregrins que venian a visitar la dita figura. 

l fonc tanta la devoció i concurs dels peregrins que venian a visitar la dita 
santa figura que al senyor de la possessió li fonc forsat retra la possessió de 
Lluc per lo dany que li feian los peregrins. 

l esser cosa certa que estave un abat a Escorca. a mes de les ruines de 
l'abadia. me feian los dits collegials llegir. per ser lletre amigua. algunas cartes 
del abat de Escorca que escrivia a un germà seu qui era apotecari en ciutat. 

l assò es lo que he oir dir. 
Interrogat diga lo que sap de la Font Cuberta qui dexà de correr per no 

voler donar aigua el senyor de la possessió als peregrins i nesqué altre fonc al 
camp. 

E dix : -Jo sempre he oir dir que. lo senyor de la possessió no volia do
nar aigua als peregrins qui venian a visitar esta santa figura i que dexà de 
correr la dita Font Cuberta i comensà de nou a correr una font en un tros de 
terra que havian comprat los obrés de Nostra Senyora. junt al camí. devant la 
casa del arrendador. 

Deian alguns que. vist per dit senyor cosa tan marevallosa. donà la dita 
font a Nostra Senyora. altres que lo senyor Tomàs Tomàs comprà la dita 
possessió i la donà a Nostra Senyora i aquí matex dexà de correr la dita Font 
nova i tornà a correr la matexa Font Cuberta. 

I assò contaven per cosa indubitada los dits collegials. 
Interrogat diga que sap de un traginer qui venint de Inca de aportar vi. a 

gran hora de nit. havem passat lo Grau. li resvelà lo macho i redolà fins al 
torrent. 

E dix: -Jo he oir dir moltes vegades als dits collegials i a persones velles 
que. venint lo traginer de Inca carregat de vi. havent passat lo Grau a gran 
hora de nit. li resvelà lo marxo i redolà fins al torrent. 

Fetes les diligències. lo traginer no trobant-lo arribà a la casa i contà al 
prior i demés collegials lo que li havia succeir. Digué lo prior que anassen lo 
dematí per escorxar-lo. Anaren i trobaren que lo marxo pasrurave i los cur
tins plens. las cordes aplagades, com si lo haguessen descarragat. 
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Interrogat diga que sap de Margarita Sardà que essent restada cullida de la 
part esquerra cura miraculosament. untant-se del oli de la llàntia de Nostra 
Senyora. 

E dix: -Jo.m trobava que servia la casa de Nostra Senyora de Lluc i lo 
dissapta de Sant Jaume que eran dues festes. circa a mitja hora a passar de 
sol. essent en casa lo arrendador. vaig veure venir una tropa de gent en que 
anava un.a dona cavalcant ab una albarda. que dos homens la guardaven, un a 
cada parc. 

Arribat que fuí allí nos cridaren per a dir un goig. Havent-los dits 
trobant-me a mig lloc de la isglèsia sentí grans crits devant lo altar maior. 
dins los raxats que a les hores hi havia. 

Acudí ab moltissima gent qui hi anava i vaig veure la dita Sardana dreta 
que caminava per la isglèsia i hem recorde que cridaren el senyor canonge 
Nadal qui havia vist com a brassos havia descalvacada la dita Sardana, la ha
vian aportada també a brassos devant de Nostra Senyora. feren-la pujar i aba
xar la escala de la cambre dels cavallers que tenia. 

Lo endemà decapvespre se partí ab sos propis peus. 
Deian que era arribada a Inca. 
I assò es lo que sé. 
Interrogat diga de un miñó de la possessió de Subach qui caigué dins del 

pou i havent-lo tret alfagat i inflat. per intercessió de Nostra Senyora de 
Lluc. cobrà vida. 

E dix: -Jo he oie dir moltíssimas vegades i havia poc que se havia seguit 
que lo avi de dit miñó anant-se.n de dita santa casa desgustat del prior. per 
no haver-li donada cambra en temps de bul.la. caigué un net seu de edat de 
5 o 6 anys. estant en compañia de altres mes petits dins del pou de Subach i 
visc-lo per tres vegades surar i que no exia mes anassen plorant a la casa i 
trobant-la tancada anà a ·Ja llaurada ahont trobà tota la gent i com apenes sa
bia parlar digué que son germà era caigut en el pou i tots acudiren. No veent 
cosa alguna. un missatge qui sabia nadar llensà.s de dins i tragué el miñó en 
los peus. mort. 

Vist lo avi el càstich de Nostra Senyora giras devés les muntañes de Nos
tre Senyora de Lluc i feu vot a Nostra Senyora que si donava vida a son net 
no solament ell SÍno tots SOS descendents cada anv li farien caritat Í enconti
nent lo miñó comensà a remanar-se i cobrar vid~ i tenint-lo en lo cap baix 
llenssà tota la aigua que tenia i ha viscut moltíssims anys . 

I assò es lo que se. 
Interrogat diga de un miñó que aportant-lo sos pares de lvissa a Nostra 

Senyora de Lluc caigué dins la mar i no.l veren mes i quan foren a Nostra 
Senyora de Lluc. los aparegué al costat. 

I dix: -Jo he oie dir an els collegials passants que venint de lvissa un 
home en compañia de sa muller porcaven un miñó a Nostre Senyora de Lluc 
per vot havian fet i sent en alta mar lo miñó caigué de dins i fetes les diligèn
cies. no trobant-lo. vingueren a Nostra Senyora de Lluc per cumplir el vor i 
estant agenollats devant de Nostra Senyora los aparegué el miñó al costat 
dient que Nostra Senyora lo havia guardat. 

Interrogat diga que sap de una dona dolenta que venint a Nosrra Senyora 
de Lluc per fer ganància en son mal viure. quan foren a la porca de la isglèsia 
li aparegué Nostra Senvora i no la dexava entrar. 

E dix: -Jo he oie dir i predicar a molts col·legials. en particular al Dr. 
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Nadal Guasp. que venint certa dona dolenta la la casa de Nostra Senvora de 
Lluc per fer gànacia ab rracros illícirs. com fonch a la porta de la isglèsia li 
aparegué Nostra Senvora. ab un punval als pits. dient-li com tenia atreviment 
de entrar en la sua santa casa ab ran mala intenció. 

I porfitant per tres vegades en entrar. com les altres persones qui entra
ven. vist que no podia. prometé a Nostra Senyora que si la dexava entrar 
com les altres. de confessar i millorar sa vida. 

l fonc axí que pogué entrar i confessar-se ab lo predicador qui ho predicà 
i jo lo he oir predicar. 

Interrogar digue si sap que faltant provisions ordinaris les multiplicave 
Nostra Senvora. 

E dix: _:_Jo sé que una vegada venint una procesó de Selve. per aigua, 
plogué tant que no se. n pogué tornar i comensaren a donar pa i no.n faltà. 
també de oli. que el prior se descuidà de fer-ne aportar i sempre ni hagué en 
una alfàbia. 

Tores les dites coses li foren llegides e dix que estaven ben escrites i axí 
ho firmà de sa ma. 

(25) (26) Protest fer per Gabriel Vaquer, prevere, prior de la casa de 
Nostra Senyora de Lluc, a Miquel Seguí, senyor de la possessió de Lluc, cuius 
tenor talis est: 

In Dei nomine. Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini 
MDXXI, die autem iovis, intitulara vigesima prima mensis februarii, existente 
me, Francisca Mudoy scriptore, canquam subrogara discreti Alexandri 
Brondo notariique, ante hospitium venerabilis Gabrielis Vaquer, presbiteris 
ac prioris Beatae Mariae de Luco huius diocesis Maioricarum, advenir prefa
tus Gabriel Vaquer in presentiaque et testimonio Gabrielis Vicens, agriculro
ris, et discreti Michaelis Viguet, cierici, cescium vocarorum specialium et as
sumptorum et tradidit mihi dicto subrogara infrascripro papiri cedulam de
nuntiationem protestationem aliquam in se continentem cum infrascripro Mi
chaeli Segui intimari et insinuari, me presente, requisivit subrogatum eiusqui
dem papiri tenor sequitur sub his verbis: 

No teniu causa legítima de ignorar, vos, senyer en Miquel Seguí, que, no 
sols en lo temps que haveu habitat en lo terma i parròchia de Escorca del 
bisbat de Mallorques com en lo temps passat, lo priorat de Nostra Senyora 
de Lluc essent molt pobre e destituir de rendas vengués a ser desemparat de 
servidors e preveres residents en aquel, per la qual cosa lo reverent mossen 
Martí García, canonge de Saragossa, vicari e oficial de Mallorques congregà 
ab so de campna, ut moris est, son reverent capital, divenres a 28 maig any de 
la nativitat de Nostre Senyor 1456, e haguda consideració de la gran necessi
tat de dit priorat e pochs fruits de la esglèsia parrochial de Escorca, dins del 
terma de la qual es fundat lo dit priorat, moguts de devoció e caritat circa lo 
imatge de la Verge Maria miraculosament trobat larch temps ha socs imvoca
ció de la qual dit priorat es fundat e per los grans miracles que.s segien e 
continuament se seguexen en dita casa e cambre de la Sagrada Verge Maria e 
per subvenir los peregrins e multitud de devots, mirant la esperedat del lloc 
e les grans montañes e Juny de poblat en la qual dita devota (imatge) es es
tada trobada, volent, intuitu pietatis, subvenir a tantes grans necesitats e per 
augment del culte divinal, uniren e incorporaren la dita isglèsia parrochial de 
Escorca ab lo dit priorat e mes avant donaren e uniren lo quart o patrimoni 
de dita isglèsia ab lo dit priorat, lo qual patrimoni o quart era del dit reverent 
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capitol encara los aparagué esser poca cosa· per a tantes necessitats e per so 
comvocaren en dit capitol un riquissim caballer molt devot de la Verge Ma
ria, pregant aquell volgués ajudar en les sobreditas necessitats, lo qual se deia 
mossen Tomàs Tomàs, e per sa devoció e subvenir dita devota casa prometé 
donar sincentes lliures o de comprar aquexe possessió en la qual vos, dit en 
Miquel Seguí, ara estau e residiu la qual era de Mayrata, dins la qual posses
sió o alcaria està fundat lo dit priorat en tant que les unes cases no disten de 
les altres un tret de pedra, per la qual devoció e promesa el dit cavaller com
prà dins pochs <lias la dita possessió ab gran cantitat de moneda e aquella 
donà tant prest an el dic priorat per la qual donació foren pagades 10 l. de 
lluisma an el procurador del Temple, segons se mostra per albarà als 7 de 
octubre any 1456 e de assò feu grans socors, lo dit cavallet, no sols als preve
res e servidors de dit priorat mes encara a tots los peregrins e devots de la 
Mara de Déu, per esser fundat en lloc desert e de aspres montañes distant de 
poblat per mes de 10 milles 

E vos, dit Miquel Sequi, no mirant lo dany e perjudici de dit priorat mas 
mogut de ambició i de utilitat pròpria haveu tingut art e astucia de comprar 
dita alcaria del reverent mossen Pera Axertell, lavors prior per preu de 50 l. 
e pagaveu cert censal segons apar per carta feta per Gabriel Sempol notari, 
regint la escrivania del Temple per en Francesc Sellers notari, fets a 24 del 
mes de octubre any de la Natividat de Nostre Senyor 1513 e poc aprés que 
foreu senyor de dita alcaria ferau questió obstada als dits preveres e altres 
residents en dit priorat de tallar leña e aleres cosas, etc. 

Més avant sabeu e no ignoreu que lo dit prior lo estiu passat feu escurar 
e adobar la font que.s diu la Font del Pi la qual es per lo servici de beura per 
a dic priorat, car la qui ve en casa no es bona per aquex mastec e pochs dies 
fa vos heveu sembrat e tancat de gran bardissa lo camp ahont està la dita font 
sense dexar alguna portella. 

E la Mara de Deu miraculosament ha donada una font en la tanca de la 
viña de preciosa aigua per lo dit manaster. Gràcias li sian fetas infinitas. 

Et ego, Franciscus Mudoy, scriptor tanquam subrogatus discreti Alexandri 
Brondo notarii, instante Grabriele Vaquer presbitero ac priore Beatae Marie 
de Lluco ad possessionem prefati Michaelis Seguí, sitam prope prelibatam ec
clesiam Beatae Marie de Luco, inveni prefatum Michaelem Seguí ante portam 
curralli prediccae ecclesiae, in itinere videlicet regali per quod itur ad villam 
Pollemiae, cuiusquidem in dicto loco personaliter reperto in preséntia et tes
timonia Micahelis Escala et Michaelis Bisquerra, cultorum, testium ad pre
dicta vocatorum specialiter et assumptorum, legi et intimavi premissa omnia 
et singula superius contenta, a prima linea usque ad ultimam, qui de eorum 
omnium tenore percepto ec intellecco petiit copiam de predictis fieri et tradi 
de lapsu temporis assidue protestando. 

Copia premissorum fuit perfecta ec dicto Seguí maxima cum instantia 
illam petenti ad rradendum parata die videlicet martis 26 prediccorum mensis 
el anni, hora tertiarum, presentibus testibus magnifico Berengario de Mon
tornes, domicello, ec honorabili Gregorio Forner, mercacore Maioricarum, ad 
premissa vocatis specialiter et assumptis. 

Concordat cum originali. Antonius Garau, secretarius. 

(27) En la casa de Nostra Senyora de Lluc, als 21 de iuriol 1642, compa
ragué, citat devant lo senyor doctor Diego Desclapés i Montornes, prevere, 
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visitador general de tota la diòcesis de Mallorca, lo doctor juan Batista Càne
vas, prior del Collegi i de dita santa casa de Nostra Senyora· de Lluc, el qual 
havent prestat primer jurament more sacerdotali en poder del dit senyor visi
tado prometé dir veritat de lo que seria interrogat i dix esser de edad de 5 3 
anys. 

Interrogat digue qui ha aportat en aquest lloc la santa imatge de Nostra 
Senyora i quin principi i progressos ha tingut la sua devoció. 

E dix: -De la invenció de la santa imatge no hi ha escriptura ninguna 
auténtica sino solament la tradició antigua conànuada i propagada de paras a 
fills en los habitadors de aquest regna i particularment en los qui habiten es
tas montañas i parròquia de Escorcha de temps antiquíssim, que no hi ha me
mòria de homens en contrari. 

Entre los quals se te per cosa assentada que 8 o 10 anys després de la 
conquista de aquest regna un miñó, pastor desca posessió y montañes, qui se 
anomanava a las horas ab llengua aràbica Alluch i era, segons se enten, de los 
matexos moros conquistats i havent rebuda la fe catòlica se anomanà Lluc, 
tots los disabtas a la vesprada veia una llum entre unas peñas qui estaven en 
lo que.s vui mitat del cos de la isglèsia i sentia una musica suave i que admi
rat d'aquest portento ho manifestà a un monjo cisterciense, qui estave retirat 
a Escorcha per a curar, segons se enten, de una indisposició. El qual, justa
ment amb lo dit pastor, vingueran al lloc avont se veia la llum i oia la música 
i trobaren la santa imatge, ab lo marex mantellet que vui se guarda, de color 
de verdegay i havent-ne donat avís als jurats i capítol de aquest regna vingue
ran tots ab processó i prenint-la per patrona i encarregat-se del cuidado i soli
citut de propagar la sua devoció i cuito li eregiran capella i des de les hores 
comensà la devoció a esta santa imatge que se anà sempre aumentant ab los 
miracles mercès i gràcies que d'ella reben los seus devots i palegrins. 

l de tot assò es argument la pintura del retaula vell que es anciquisima i 
en ell se veuen dos figuras de bulto, una del pastor Lluc i altre del monjo 
cisrerciense, que.s diu comunment lo abat de Escorca, i aleres dos figuras de 
pinzell, una de un canonge i altre de un jurar del regna i assò sé jo per ser 
nat entre estas montañes i en la possessió de Manur, i esser-me criar miñó en 
esta santa casa que he frequentar cora ma vida i harà els l 3 anys que son 
col·legial en ella i estic ben encerar de totas las tradicions, inscripcions, retau
lets, presentalles i tot lo demés qui prova la gran devoció que han tingut 
sempre los habitadors de aquest regna i de altres regnas estranys a esca 
imatge i los molts miracles que ha obrar em los devots. 

Interrogar digue un llibre en que estan escrits moles miracles que ha obrat 
Nostra Senyora en los devots desca santa imatge, qui lo ha escrit i si enten 
que lo que està escric en ell ha passar en veritat, de la manera que es troba 
continuat i si es molt antich. 

E dix que antiguament foren los nosrros antepassars descuidats i negli
gents en assentar algunas cosas que guardam per tradició i molts miracles pa
tents que e n son temps succeien i axí cerca de l'any 1620 se comensà lo dit 
libre avont, sens nigun artifici, algun collegial o altre persona de les que fre
quentavert esta santa casa comensà a escriura alguns miracles y aprés se es 
anat continuant en alguns que de nou han succeir i com son rocs ran sabuts i 
vulgars entre els qui frequentan dita santa casa i concorden rocs ab la tradició 
antigua i fama pública no hi ha nigú qui no tinga per cert i indubitat lo que 
en ell se rrova escrit. 
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Interrogat digue que es lo que ha entès de un traginer desca santa casa 
qui havent-se-li despañat un matxo a las costas del Grau lo trobaran lo demà 
de matí sa i salvo, los quartins plens i cordas aplegades. 

E dix: -Aquest miracle també està continuat en lo libre i jo antes de 
llegir-lo ja havía oie dir a mos majós que, havent uns mariners patit una bo
rrasca de se alliberaren per intercessió de Nostra Senyora de Lluc, venian per 
la part de Sòller a rendir-li les gràcies i havent-los pres la força per lo bosc de 
Escorca en una nit obscura de ventisca i pluja veren un llum qui.Is anà guiant 
fins a la creu de la casa i allí desaparagué i ab esca guia pogueran trobar, com 
de facto trobaren, la casa. 

Interrogat digue que sap de un miñonet de Eivissa qui essent-se negat, 
resucità per intercessió de Nostra Senyora. 

E dix: -De aquest miracle es posible ni haje recaula a la isglèsia puis se.n 
trobe un de un miñó qui cau de un vaxel qui navega ab borrasca i he entés 
sempre de mos majors i es te pef tradicició antigua i constant que venint los 
pares del dit miñó a visitar a Nostra Senyora per al camí los caigué dins mar 
el dit son fill i no.l pogueran cobrar. 

l continuant la sua devoçió quant foran a la isglèsia desca santa casa pre
gant a Nostra Senyora baxà el miñó per un corredor en un coret hi havia a la 
isglèsia i aplegà les mans a sos pares sa i en complida salut i digué a dits sos 
pares que Nostra Senyora lo havía salvat. 

Interrogat digue que es lo que sab de un de la Poble qui, essent caigut 
molt miñó dins de una senia o pou i havent-lo tret ja mort, cobrà vida per 
intercessió de Nostra Senyora de Lluc. 

E dix: -Aquest miracle he sentit dir jo a molts passats antes que lo ha
gués vist en lo libre i he conegut un home vell de Subac i altres fi:Íls i un 
Llorens qui deian era el qui havent tingut lo vell un disgust ab lo prior de 
Lluc, per no haver-li poguda donar una cambre, quan fonc en sa casa manà a 
muller i fill que no donassen almoina a los acaptadós de Nostra Senyora de 
Lluc. l que molt poc després caigué un net seu, fill del fill major, dins de una 
senia o pou, plena de aigua, i lo altre miñó mes petit que apenas sabia parlar 
havent lo vist surar tres vegades i que no exía mes anà en sa casa i trobant-la 
tencada anà a la llaurada i digue-u a sos pares. l venint tots a lo pou i no 
veent cosa niguna llansà.s un misacje i ab los peus tragué lo miñó mort i lo 
avi girà.s envés les montañes de Lluc, demanà perdó a Nostra Senyora de 
haver manat no fessen almoina a Lluc i feu vot que, si li ajudave, faria cada 
any caritat a Nostra Senyora i manaria que sos descendents la fessan . I ha
vent fet dit vot, lo miñó resucità i llanssà molta aigua i estigué bo i ha viscut 
molts anys. 

Interrogat digue que sap circa de uns lladres qui anaren a robar uns mol
tons i no pogueran, per haver-ni un, en la guarda, de Nostra Senyora de 
Lluc. 

E dix: -Jo antes que hagués llegit dit miracle al llibre havía sentit dir que 
tres lladres anaran a robar moltons a cert home de la Poble i que per tres 
vegades los agafa gran tramoló i hagueran de dexar-los i lo u d'ells volgué 
saber qui tenia part en los moltons i anà al pastor i lo pastor digué que nigú 
sino que son amo cada any donave un moltó a Nostra Senyora de Lluc per
què los hi guardàs de lladres i malaltias. I que després vingueran a confessar
se a Lluc. I assò és lo que he oie dir i després legit en lo libre. 

E dix: -Jo he oie dir a mos antepassats que venia assí certa done dolenta 
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per sos mals intents i que essent a la porta de la isglèsia li aparegué Nostra 
Senyora, ab un puñal al pits, i amanassant-li com tenia atreviment de entrar a 
la sua santa casa ab tant mal intent i que la dona compungí.s i demanà perdó 
a Nostra Senyora i promaté que.s confessaría i pogué entrar i que.s confessà i 
crec que el Doctor Guasp la confessà. 

Interrogat digue lo que sap o ha oir dir a mossen Pera Fio!, prevere i 
prior d'essa santa casa, circa de un home qui tenia malas suspitas de sa muller 
i portà-la a una senia i la llanssà dins i per intercessió de Nostra Senyora de 
Lluc no sols no.s negà sino que isqué sana i salva. 

E dix: -Jo em trobave en la casa de Lluc, ja collegial en lo any 1636, i lo 
reverent Pera Fio!, prevera, nos contà a tots nosaltres collegials que havia 
confessada cena persona de certa vila que estant son marit zelós per falsas 
informacions, la portà descuidadament en una senia de aigua i la llança dins 
avont hi havia molta de aigua i ella invocà a Nostra Senyora de Lluc i se.n 
isqué sana i salva i vingué a confessar-se i contà lo que havia passat, la qual 
està en vida i salut, si be ausent son marit qui mai ha comparagut en sa casa 
ni es en Mallorca. 

Interrogat digüe que es lo que ha sentit a dir a los colegials passats circa 
de la Font Cuberta qui no se aturà de ratjar per no voler donar aigua la se
nyor de la possessió de Lluc de los pelegrins qui venían a visitar a Nostra 
Senyora de Lluc. 

E dix: -Jo he oir a dir a persones velles axí collegials com no collegials 
que el senyor de la possessió de Lluc que encara no era de Nostra Senyora 
no volía donar aigua de la font als qui venian a Nostra Senyora de Lluc, ara 
fos per fer-li dany en la possessió, ara per qualsevol altre cosa. Y la matexa 
font dexà de correr i nasqué altra font en un cros de cerra qui.s diu «la Vi
nya», que escà devant de la casa de l'arrendador, i després de algun temps lo 
senyor Tomàs cavaller comprà la dita possessió i donà-la a Nostra Senyora i 
encontinent dexà de correr la nova font i tornà de nou a recjar la macexa 
Font Cuberta. l en memòria de acò hi he vists dos o eres polls, aont deian 
que escave la font, que er,m molt vells, i han escac fins lo any 1636 que mos
sen Pera Fio!, prior de esta santa casa, los callà per la obra i açò es lo que sé i 
he oie a dir a mos antepassacs i que ho cenian per tradició de aleres com de 
pares a fills. 

Llecgí-se-li devant i dix estave ben escrit i, per sentir la veritat, ho firmà 
de sa ma propia. Lo doctor Joan Baptista Canaves, prevere i prior. 

(28) Dicta die comparegué devant dit senyor visitador general, citat]aume 
Llobera de Albarca, de la macexa paròchia de Lluc i havent jurat en poder de 
dic visitador e dix ser de edad de 34 anys. 

Interrogat digue que.s lo que li succeí quant caigué de la torra de Ca la 
Mitjana e dix: -Mon para, Jaume Llobera, i jo tenim dita torre encomenada 
i un dia que haurà uns 16 anys essent anat mon para a la po~sessió de Manuc 
per tondre, io restí sol e n la dita talaia i dematí baxí de la torra, posí.m un pa 
a la faldriguera i volguí cullir fonoll marí de una peña que mira a mar. l 
acalant-me a una mota qui escave devall dels meus peus, servant-me en la ma 
esquerra ab una roca, la part de dita roca que cenía en la ma se.n vingué i jo 
caiguí i doní primer un colp en las coscellas a la part dreta en un morro de 
peña, qui estave cosa de quatre braços mes baxa del lloch avont io tenia los 
peus, i aprés, radolant per la peña, que es alcissima dos vegades mes que la 
torra desca santa casa, arribí fins a mar i trobi.m deu o dotza passos dintre 
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mar en grandissim fondal. I essent axí que jo no sé nadar de niguna manera, 
invocant la Mare de Déu de Lluc, arribí a una tenassera i posí la ma en terra i 
comensí a rentar si renía les cames i cuxas trencades i assegurat que les tenia 
senceres, del millor modo que poguí, pugí a la peña cosa de 4 braçes lluny 
de la aigua. I en la postura en que.m posí entre dos greñis de roca i los peus 
dins de un cocó de aigua salada, en esser-me refredat no.m poguí moura mes 
sinó que.m restí de aquella manera al sol, que era ardentissim, per ser de 
juriol, tement que animals no.m mejassin, perque per terra ningú podria ve
nir al lloc avont jo era i cridant sempre i invocant a Nostra Senyora de Lluc, 
quant foc a mitja hora a passar vingué mon para i havent trobat lo pa i co
rretje entengué que jo cullía fonoll marí i essent-se acostat per sercar-me al 
morro de la peña no.m va veure sinò que.m sentí cridar i respongué. 

Jo qui m'abrasava de set del creba! i calor li demaní que.m abaxàs un poc 
d'aigua, com en effecta ell ab un rest llarc que hi havia a la torra i ab una 
altre corda de carrig que feu me abaxà una carabassa de aigua i un pa. Jo ni 
poguí tastar el pa, ni.m poguí axecar per veura, sinó que, ajegut com estava, 
trabucave la carabassa per beura i bevía, aguardant que, per mar, me vingués 
mon para a socorrer. Qui primer hagué de anar de la talaia a esta santa casa 
que hi ha legua i mitja de muntaña asperísima i aprés desca santa casa a Sóller 
que hi ha tres lleguas de muntaña. 

I perque ell no hi pogué anar hi envià un germà seu i ondo meu, qui, 
essent arribat a Sòller i no havent trobat barca bona, perque totas eran fora, 
hagué de pendre una barca de caña o ab ella pogué fer tant poca via que 
arribà al lloc avont jo era lo endemà circa dos horas a passar de sol i per 
posar-me dins de la barca, com jo estava tot maltrectar i enrevenat, xepada la 
ma dreta, el peu i la cuxa i ancha esquerra, fonc necessari ligar-me i abaxar
me ab unas cordas com si jo fos un cos mort. I desca manera hem passaren 
dins de la barca, casi deval aigua, navegant fins a Cala Mitjana avont me tin
gueran aparellada una cavalcadura i en braços mi portaren des de l'aigua i ab 
ella aní fins a la possessió de Son Llobera avont es la mia casa i, invocant 
sempre la Mara de Déu de Lluc, escapí de tant gran perill i a la octava de 
Nostra Senyora ja vinguí a fer-li las gràcies, perque entenc que ella es la qui 
me ha salvat, puis de altre manera era naturalment impossible que no fos 
mort de tant cruel caiguda o no.m fos negat en tant gran profunditat de ai
gua, no sabent, com no sé, nadar, o que el gran treball que patí estant en tan 
penosa postura casi dos dias i una nit no.m hagués acabat. Perque quisvulla 
qui veje les peñas veurà que tenen uns talls com lo desca santa casa i sols les 
moscas qui son xicas i negres i a cada picada treven sane, no podent-me de
fensar el resistir del sol, era gran turment. 

l assò es la veritat. Lletgí-se-li i dix estave ben escrit i per no saber firmar 
firmà lo senyor visitador general. Dr. Diego Desclapés i Mantornes. 

(29) A 22 de juriol en la casa de Nostra Senyora de Lluc comparagué, 
citat, lo doctor Pere Francesc Benejam, rector de Selva i olim collegial, devant 
del señor doctor Diego Desclapés i Mantornes, prevere visitador general de 
tota la diòcesis de Mallorca, el qual, havent prestat jurament primer en poder 
de dir senyor visitador more sacerdota!i, promaté dir la veritat de lo que serà 
interrogat i dix ser de edad de 44 anys. 

Interrogat digue qui ha portada la santa imatge en aquest lloc i quin prin
cipi i progrés ha tingut la sua devoció. 

E dix: -Lo que jo sé circa de la invenció desca santa imatge es que no ni 
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ha niguna escriptura antigua sino que per tradició propagada de pares a fills 
es que un pastor, lo qual deian que se anomanave Lluc, guardave bestiar en 
aquest lloc i veia que tots los disaptas, a la vesprada, abaxave una llum en 
aquest matex lloc, que, a les hores era espès de un bosc de matas i alzinas, 
anà per veure lo que significave la dita llum i va veura la santa imatge. 

Acudí al abat que estave a Escorca i digué-li lo que havia visc, el qual 
vingué ab lo dic pastór i trobaren la santa imatge entre rocas i abres, ab lo 
mantellet que vui se guarde en «las reliquias», i donaran avís a los canonges i 
jurats del regne de Mallorca i vengueren i ab professó eregiran-li una capella 
fen-se protectors d 'ella, jurant-la per patrona i comúnement invocada de coc 
lo regna de Mallorca. 

I assò es lo que significa la pintura antiquíssima de l'abat cisterciense i lo 
pastor, també de un jurat i canonge que estan en lo retaule vell, i perque.s 
conservàs lo lloc avont fonc trobada s'estigué molt de temps entre dos archs 
quan entren a la isglèsia, a la parc dreta, fins que ab una visita se manà que.s 
posàs al altar major. I assò es lo que sé circa de la invensió. 

Interrogat digue un llibre en que estan escrits molts miracles que ha 
obrats Nostra Senyora de Lluc, qui lo ha escrit i si passà en veritat de la ma
nera que està escrit i si es molt antic. 

E dix: -Lo libre en que estan escrits los dirs miracles no es molt antic, 
que no haurà mes de 25 anys i deia mossen Rossellò, qui hi comensà a es
criura, que havia comensar a la mirad, per escriura antes los antichs, i que les 
persones qui han anat continuant lo dit libre son col·legials desca santa casa i 
mai havem posat negun dupre en ell sinò que s'es tingut per cosa cerca i jo 
n'hi he escrits alguns que persones a qui han seguit me havian referir. 

Interrogat digua que es lo que ha entès a dir circa de la font qui dexà de 
correr per no voler dar aigua lo senyor de la possessió a les devots qui ve
nian a Lluc. 

E dix que ha oir a dir a los altres collegials anrichs que elsènyor desca 
possessió no volia donar aigua a los peregrins qui venian a visitar a Nostra 
Senyora i que la fonc parà lo seu curs i comensà a manar i correr una fonc 
junt al camí de parc demunt la casa de l'amirger i que després Tomàs Tomàs 
comprà esta possessió i la donà a Nostra Senyora de Lluc i que després dexà 
de correr la nova fonc i tornà correr la primera. I en memoria de aquest mi
racle estaven 3 polls molc antichs en lo dir lloc fins circa lo any 1636, que 
mossen Pera Fiol, prior, lo rallà. 

Interrogat que sap de un traginer qui venía de Inca i lo marxo li redolà 
passat lo Grau i no.s va fer dany nigú. 

E dix: -Jo he oir dir que venint de Inca lo traginer, per portar vi, en una 
nit molt tenebrosa, quan fonc passar lo Grau en un ribàs, lo marxo redolà 
fins bax i havent donada informació al prior, donà orde que de marí hi anas
sen i lo escorxassen, los quals trobaren lo marxo qui pasrurave, los quartins 
plens i les cordes aplagades. 

I també tinc per tradició i de mon temps he vist que no s'ha seguida des
gràcia de ninguna persona ni bèstia qui fos caiguda se hague fer dañy nigú i 
una gitana qui porcave dos miñons ananr-se.n de assí i radolà ab lo jumenr 
mes de 30 passes i invocant a Nostra Senyora de Lluc se aturà a una mata i 
nos feran dany nigú sinò que se.n anaren sans i salves. I que no's sap que 
nigú hage parir sino un cavall de Don Francesc Fonc. I fonc per culpa de qui.l 
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portave que, essent caigut sens nigun dany, per voler-lo treura per ahont no 
podia, caigué. 

Interrogat digue lo que sap de unas mariners que essent-se peduts en una 
nit tenebrosa al Alsinar de Escorca los guià un llum. 

E dix: -Jo he oit dir que venint uns mariners que havian passada gran 
borrasca venian a complir los vots a Nostra Senyora de Lluc i trobant-se per
duts en una nit que feia gran vent, aigua i neu los aparegué un llum i los guià 
fins a la creu devant la casa de Lluc, aon entraren i contaren lo que.Is havia 
seguit, als collegials. 

Interrogat digue lo que sap de un miñó que portant-lo sos pares de Es
vissa caigué dins de la mar i quan foren a Lluc los aparagué. 
E dix: -Jo he oit dir que venint de Esvisa es marir i muller portaven un fillet 
que tenian a Nostra Senyora de Lluc, per vot havien fet, i que, essent en alta 
mar, lo miñó caigué i havent fetes totas las diligèncias no.l veran mes, fins 
que foren devant de Nostra Senyora de Lluc, ahont los aparegué i los aplegà 
les mans, dient que una señora lo havia guardat. Y jo l'he predicat algunas 
vegades, conforme està escrit en lo llibre dels miracles. 

Interrogat digue que sap de un miñó qui caigué dins un pou en la vila de 
la Poble i després per intercessió de Nostra Senyora de Lluc visqué. 

E dix: -Jo he oit dir i legit en lo libre dels miracles i també l'he predicar 
que, essent-se desgustat lo avi de dit miñó ab lo prior, manà que en casa sua 
que no fessen caritat a Lluc, i que, poc després, caigué un miñó, de dos que 
son fill major tenía, dins un pou ple de aigua i havent-lo vist 3 vegades lo 
mes petit surar, anà en la casa. l, venint al pou, se lensà, un misatge, dins i an 
los peus lo tregué, tot inflat i ple de aigua, i lo avi, compungit i fent a Nostra 
Senyora de Lluc que si donave vida a son net no solament ell sino tots sos 
descendents ferien almoina a Lluc. l aquí matex lo miñó llansà la aigua i parlà 
i ha viscut molts añys. 

Interrogat digue lo que sap de 3 lladres qui anaren a robar moltons i per 
haver-ni un de Lluc no pogueran, per un tramoló qui.Is agafà. 

E dix: -Jo he oit dir i també llegir i predicat que cert home de la Poble 
tenia una guarde de moltons i cada any ne donave un a Lluc i un vespre hi 
anaran 3 lladres per portar-se.n moltons i que per tres vegades los prengue 
un gran tremoló i no pogueran. 

l que lo un anà a parlar ab lo pastor i li demanà qui hi tenia part e dix 
que nigú sino Nostra Senyora de Lluc. l que després vingueran a Lluc i se 
confessaren. 

Interrogat digue que sap de una dona dolenta qui en la festa de Nostra 
Senyora de Lluc venia per ofendre a Déu i Nostra Senyora li aparegué ab un 
puñal al pits i no la dexà entrar fins que fonc compungida. 

E dix: -Jo he oit a molts col·legials i en particular al doctor Nadal Guasp 
que, venint certa dona roina a la sua festa en esta santa casa, li aparegué Nos
tra Senyora, ab un puñal al pits, amanassant com gosave entrar en la sua casa 
ab tant mala intenció i que la dita dona porfià per tres vegades i que després 
compungí-se i promaté a Nostra Senyora de confessar-se i convertir-se i que 
_Nostra Senyora la dexà entrar i que es va confessar i digué al predicador que 
hu predicàs. 

Interrogat digue lo que sap de certa perssona de Inca que després que 
Nostra Senyora li hagué ajudat de una grave malaltia anant a la isglèsia, es
sent al fossar, alsà los ulls a les montañes de Lluc i demanà a Nostra Senyora 

212 



209 

NOS1RA DONA SANTA MARIA DE LLUC 67 

le socorregués, que no tenia que menjar, i que quant isque li donà un home, 
que no conegué 18 reals castellans, en que remedià ses necessitats i que, des
prés, li donà poder de sembrar circa de una quarterada de terra i prometé de 
donar mitja quartera de blat a Nostra Senyora i que hi cullí 43 corteras de 
blat, sense faves i llagum. 

Interrogat de un home de Campanet que tenia mal en una cama i mai 
hàvia pogut curar i untant-se del oli de la llàntia fonc prest curat. 

E dix: -En lo que toca las curas son fetas ab lo oli de la llàntia de Nostra 
Senyora, son moltas que en mon temps se han succeidas. l en particular un 
home de Campanet que tenia molts añys havia mal a una cama i mai havia 
pogut curar i untantse del oli de la llàntia prest fonc curat. 

Interrogat digue si sap niguna altre cosa o per oida de dir o perque haje 
passat per ell en orde de algunas mercès i gràcies que Nostra Senyora de 
Lluc ha fet a algunas personas en lo espiritual, traent-les de algun estament 
en que estave. 

E dix: -Lo que jo sé en assò es que, exercitant lo sagrament de la con
fessió en esta santa casa de Lluc, me han vinguts ·moltas P!trsonas dels pere
grins a confessar-se en mí, los quals havia molts anys que no havian feta con
fessió bona, per causa de no confessar-se de alguns pecats graves per ver
goña, i confessaven que, mirant la figura de Nostra Senyora de Lluc, Déu 
Nostro Senyor los enviave un auxili particular ab un gran desitg de confessar 
los pecats havian callats en la confessió. I algunas, per no estar previngudas 
de fer confessió general, la qual era necessari per axir del mal estat en que 
estaven, se entretenian dos o tres dias mes en esta santa casa, per a preparar
se per a fer tal confessió. 

Mes, me son vingudas moltas altres personas, las quals venian sens inten
ció de confessar-se en esta santa casa i mirant la figura de Nostra Senyora 
també los prevenía un gran desitg de confessar-se i se confessaven. 

Interrogat digue si ha conegut i vist Pera Mateu de la vila de Selva, el 
qual sent miñó, no parlà fins fonc devant de Nostra Senyora. 

E dix: -Jo he conegut i conec lo dit Pera Mateu. I son para me contà 
com passà i que hu escrigués al llibre dels miracles i jo ho escriguí conforme 
me digué al dit llibre de ma mia pròpia en que.m remet. I en particular tinc 
experimentat com a rector de dita vila que es modestissim en lo parlar i nigú 
de Selva li ha vista dir una mala paraula i de assò farà fe tota la vila de Selva. 

Foren-li lletgidas totas les ditas coses y dix estaven ben escritas i per ser 
la veritat ho firmà de sa ma propia. Pere Francesch Benejam, rector de Selva. 

Badem die interrogat digue lo que sap de un miño en Daià, en Llucalcari, 
qui caigué dins de un sefrex, i fonc aliberat per intercessió de Nostra Se
nyora de Lluc. 

E dix: -Jo he entès a dir, i està sentat, que en temps de fer oli en la 
possessió de Llucalcari, estant dos o tres miñons a la vora de una sefereig 
jugant, un caigué dins i los altres, com eran petits, no li pogueren ajudar sinò 
que cridaren i acudí la gent i trobaren-lo que treia lo cap demunt de la aigua 
i que una patena que protave de Nostra Senyora de Lluc nadave demunt de 
la aigua junt a la barra i quant foren a la casa li mostraren moltes de imatges 
de Nostra Senyora demanant-li quina li havia ajudat i aseñalà a un imatge de 
Nostra Senyora de Lluc i digué que aquella li havia ajudat. 

Interrogat de un miracle que està escrit en lo libre de cert home qui ha-
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via promès de venir a Nostra Senyora de Lluc i tornant-se.n sens confessar al 
vespre se sentí que l'alfagaven. 

E dix: -A mes que està escrit en el llibre, tenim per tradició ·dels passats 
que certa persona que havia promès de venir a Luc i confessar-se, vingué, lo 
dit home, i no.s confessà, i, al vespre, quant fonc en sa casa, que estava al llit, 
li aparagué que.l agafaven i comensà a basquerjar i no podia viure recordàs 
del vot i promaté a Nostra Senyora de Lluc que si li ajudave lo endemà vin
dria a visitar a Nostra Senyora y de confessar-se. l fonc axí que, al marex 
punt, li ajudà Nostra Senyora i lo endemà vingué a ' Nostra Senyora i 
confessà.s. 

Interrogat digue lo que sap de un miñó de Artà qui curà de unas 
porcellanas. 

E dix que ho ha oir a dir a molrs i no ha molt de temps i que passà com 
està escrit en lo llibre i es cosa assentada. 

Interrogat digue lo que sap de un jove qui anant de Lluc a Soller lo dexa
ren per mort a pedrades 

E dix que axí com està escrit en lo llibre ho havia sentit contar a persones 
qui ho havian vist, com mestre Baró i altres. 

Interrogat diga lo que sap circa de los moros quant vingueran a Lluc i no 
pogueran arrribar a la casa de Nostra Senyora. 

E dix que ha sentit dir a los habiradors de Lluc que, totas las vegades que 
son estats los moros a Albarca, mai son poguts venir a esta santa casa. 

Interrogat digue lo que sap circa de una setgetia de francesos que encalsa
ren dos vaxells de moros, invocant a Nostra Senyora de Lluc foren resliurats. 

E dix que.s refería a la historia del llibre dels miracles i que ell la havia 
escrita de sa ma propia. 

Interrogat que es lo que sabía de un de Campos qui tenía mal a una cama 
i per intercessió de Nostra Senyora fonc curat ab lo oli. 

E dix que axí ho havia oir dir als passats i lletgit moltas vegades al libre i 
es cosa assentada. 

Interrogat digue que es lo que sap de la malaltia de la muller de Jaume 
Barceló. 

E dix que lo ha sentit contar a dit Barceló i se muller, la qual estava ja 
renunciada de metges i promaté dit Barceló que si Nostra Senyora de Lluc li 
ajudave li daría un matxo que tenia de una ego. l fonc axí. l ha continuat lo 
dit Barceló en donar matxos a la casa de Nostra Senyora de Lluc que fins vui 
son sine los que ha donats.l que no s'arurarant tan com viurà. 

Interrogat diga lo que sap de una dona de Petra qui tenía mal de pedra i 
curà ab la figura de Nostra Senyora de Lluc. 

E dix que es axí que hu ha oir dir a altres collegials i com està escrit al 
llibre i es té per cosa cena e indubitada. 

Interrogat diga lo que sap de una dona de Sòller qui tenia mal en una ma 
i curà. 

E dix que hu ha oir dir a mossen Rosselló qui hu havia escrit i en Sòller 
hi ha persones qui l'han coneguda i se te per cosa asentada. 

Interrogat que diga lo que sap i si es ver que estigan en la isglèsia molts 
de retaulets que son miracles, gràcias i mercès que Nostro Senyor ha obrats 
per intercessió de Nostra Senyora de Lluc i que hi sian escrits los que tinc 
continuats en lo present procés. 

E dix que es veritat que hi ha moltissims retaules i que si tots se escri-
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guessen sería molt major lo llibre i que es ver que estan escrits en los recau
las los que son continuats en la present escriptura i moles aleres que n'hi ha 
mes escrics. 

Interrogar digue lo que sap que, faltant algunas vegades lo necessari per a 
sustento desca casa, se son multiplicades i aumencades. 

E dix que ha oie dir a los collegials passats, i que.s cenía per tradició, que 
moltas vegades se era vist faltar vicuallas i parexia que no se aminvaven, i, en 
particular lo oli, que digué una vegada el majordom al prior que fes portar 
oli que ja no ni havia i descuidà.s lo prior i passaran molts de dias i vingué 
moltissima gent i després lo prior digué al maiordom com no li havia fer re
cordar de l'oli i respongué que sempre ne havia tret i no ni havia faltat. l 
esco es lo que passà. 

Fonc-li legit i dix estave ben escrit i axí ho firmà de sa ma. 
El Doctor Pere Francesc Benejam, rector de Selva. 
( 30) Còpia de un paper antic + Jhs + Memorial del que es menester de 

la Magestac del Senyor Rei per la casa o collegi de Nostra Senyora de Lluc 
del Regna de Mallorques. 

Primo: Com en dit regna sia una molt devora casa e molt amiga sub advo
cació de la Nativitat de la Verge Maria del mes de setembre, la fundació de 
la qual fonc en temps de pisans, ha siscencs LXXXVIII anys on, per miracle, 
fonc trobada una image de Nostra Dona, de color (com diu in Canticu Can
tico rum: Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem) aon conflueix multicuc de 
poble e marinés per los grans miracles que alí seguexen tots dies, sec legos en 
las aspres moncañes, com Moncserrac. 

Icem que, com per un cavaller de Mallorques, nomenar mossen Tomàs 
Tomàs, per sa devoció e confessió feu en Roma a papa Nicolau per cercas 
galeras havia menades en servici del rei de gran memòria D. Alfonso, desar
mat que (h)ach, (h)ach de la Santedad de Nostre Senyor P(a)P(a) Calisro a 
suplicació de la dica Majestat e Regna e Capirol de Mallorques, dic Calixro 
P(a)P(a) feu de dica esglèsia de Nostra Dona, priorat de canonges, los quals 
visquessen en comunitat e sub obedientia del prior, sots regula beati Petri apos
to/i, tanquam nihi/ habentes, sots aquella clàusula de la Bulla Celestina: Et in
super tunc et pro tempore existenti dictae ecclesiae beatae Mariae priori ac inibi 
presentibus et in futurum tempus voluerint ecc/esiasticis in communi vivere volenti
bus quibusque et sub nomine canonicorum secu/arium et regula beati Petri et obe
dientia prioris. 

/tem, com en temps passar molts usos si son passats que han posada a co
ta! ruina casa o priorat e dits canonges de dita casa han vista cal ruina, han 
suplicat a Sa Alteza e per letra de Se Magescat, dada en Salamanca, mana al 
Virrey de Mallorques afavorís dits canonges en lurs drets e privilegis. 

(31) En la casa de Nostra Senyora de Lluc, a 23 de juriol 1642, compara
gué devanc lo senyor doctor Diego Desclapés y Monrornes, prevere, visitador 
general de roca esta diócesis de Mallorca, cicac Barnat Soliveras, el qual jurà a 
24 del dit en poder del dit Senyor visitador, el qual dix ser de edad de 50 
anys, poc mes o manco. 

Interrogat que.s lo que sap acerca de un home qui axinc de la casa de 
Nostra Senyora de Lluc uns inimichs lo feriren ab molts de cops de pedra 
que.l dexaran per mort. . . 

l dix: - Un dia dels últims de juriol o primés d'agost, ax1nc de m1SSa ma
jor de la isglèsia de Ja santa casa de Nostra Senyora de Lluc, veren venir tocs 
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los qui.ns trobarem presents, que eran moles, un home, coc vermell de sane, 
en carnissera, descals i sens sombrero i molc mal ferit, el qual, sens parlar 
paraula, ni respondre a lo que li demanavem, se.n entrà dins de la isglèsia i se 
ajonollà davant de Nostra Senyora i després que hagué acabat de fer oració 
nos digué als circunscancs que, anant en compañia de dos camaradas, lo u na
polità i un mallorquí, lo aparcaren del camí en un alsinar i, a pedrades, lo 
dexaran per morc i el despullaren i que ell sempre invocà a Nostra Senyora 
de Lluc, de onc venia de fer ses devocions. 

Seguí el rascro de la sanch en compañia de altres armats de armes de foch 
i quan comesaren a predra el rascro i no veura sanch, un dels de nostre cama
rada, sercanc, trobà el lloc avonc lo havian maltractat que serà mitja llegua 
lluny desca santa casa, apartat del camí, en lo lloc molc aspre de moncañes de 
la possessió de Escorca, i aportaren les pedres sollades de sane que escàn avui 
penjades en la isglèsia i havent-li jo demanat aprés com havia pogut trobar lo 
camí per venir a la santa casa de Nostra Senyora me digué que els dics com
pañons lo havian dexac per morc i ell callava i no deia res. l que, després que 
se.n foren anacs,va veura una dona qui li digué que no cernés, que se a1sàs i 
que ell se alsà i la dona el guià fins al camí i que ell, per sos peus, era arribat 
a esca santa casa i cocs los qui estavem presents lo veram en la figura susdita i 
que tenia moltes feridas y señaladamenc en lo cap li.n conrarem vint i cantes, 
de manera que cocs judicarem que no podría viura i a cap de molts pocs dias 
curà en esca santa casa i se.n cornà per los propis peus i açò es la veritat. 

Llecgí-li-se-li i digué que escave ben escric i, per no saber firmar, firmà lo 
senyor vicari general. Dr. Diego Desclapés i Moncornes. 

( 32) A 22 de juriol, en la macexa santa casa de Nostra Señora de Lluc, 
comparegué devanc del senyor doctor Diego Desclapés, prevere, visitador ge
neral de tota la diòcesis de Mallorca, lo reverent ]uan Vilar, prevere, colle
gial de Nostra Senyora de Lluc, citat, el qual jurà en poder de dic visitador i 
prometé dir la veritat i dix ser de 47 añys. 

Interrogat digue si sap qui ha porcada la santa imatge de Nostra Senyora 
en aquest lloc i quin progrés ha tingut la sua devoció. 

E dix de la invenció desca santa imatge no hi ha altre cosa sino de la tradi
ció ancigua i constant entre los habicadors descas moncañas continuada de pa
ras a fills, entre los quals se te per assentat que un pascoret quis deia Lluc 
veia cada dissapta una llum entre una peñas, qui correspon vui al mig de la 
isglèsia, havent-ho manifestat a un monjo ciscerciense, a qui deian lo abat de 
Escorca, perque habitava a la parròchia o iglèsia de Escorca. 

Ell de principio se.n burlà i aprés anà en lo pastoret i va veura la llum i 
trobà la santa imatge en una covera de una peña, ab lo macex mantellet que 
vui se guarda. Donaren avís al Capicol i jurats i cocs vingueran en prosessó, 
eregiren-li capella i de les hores comensà la devoció a esca santa imatge que 
se.s propagada sempre entre los naturals de aquest regna ab molc gran fre
quencsia i continuació de peregrins i aleres persones qui venen a complir los 
vots i fins als regans escrañys acudexen també molcíssimas personas i han acu
dit sempre a visitar esca santa casa i a fer ses devocions. 

Interrogat diga si sap que, antes de ser esta possessió de Lluc de la casa 
de Nostra Senyora Sancissima, perque lo amo d'ella negava als peregrins ai
gua de la Font Cuberca, se mudà la dita fonc a altre puesco. 

E dix: -Jo he sentit a dir a personas vellas i es també tradició ancigua qui 
es conserva ence los macexos habicadors descas moncañes que, no volent lo 
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amo d'esta possessió, qui no era encara de Nostra Señora, donar aigua de la 
Font Cuberta als peregrins, si no li donaven alguna cosa o per evitar lo mal 
que li feian, dexà de axir la font ahont axía antes i comensà axir al matex 
camí de part demunt la casa de l'arrendador ahont no es podía impedir nigú 
que no prengués aigua i després que Tomàs Tomàs hagué comprat la posses
sió i donà-la a esta santa casa, tornà a manar la font en son antic puesto i jo 
he vist 3 polls en lo matex lloc, fins que mossen Fio!, prior, los tallà. 

Interrogat digue un llibre en que estan escrits molts miracles que ha 
obrats Nostra Senyora de Lluc en sos devots qui lo ha escrit i sis.s te per cert 
lo que en ell se conté. 

E dix: -Aquest llibre ha poc que se.s comensat i lo que jo he oit a mos
sèn Rafel Rosselló, qui havia 60 añys que frequentave i havitave esta santa 
casa i morí collegial d 'ella i també de altres collegials, és que, en esta santa 
casa hi havia molts de llibres i papés en que sens dupta nigú, estave continuat 
i escrit. 

Tot lo que conservam vui per tradició antigua axí acerca de la invenció de 
la santa imatge com de moltas altres cosas i miracles notables que guisà vui 
las ignoram i es son perdudes i perque es guardaven en un mal lloc i humit 
se vingueran tots a pudrir i perda i encara he alcansats alguns dels dits llibres, 
si be no d 'estas matèrias, però molt podrits i gastats. 

l axí, el llibre de que som interrogat ha poc que es comensat, per lo que.s 
continua en ell de lo antic son cosas molt assentades i rebudes i de lo mo
dern son alguns miracles qui han succeït en temps del matexs collegials o de 
les persones qui.Is assentaven i axí nigú dupta que lo que està continuat en 
dit llibre no tinga molt gran fonament de veritat. 

Interrogat què es lo que ha entès de un traginer desta santa casa en a qui 
lo matxo li redolà passat lo Grau, venint de Inca de portar vi. 

E dix que es tradició antigua asentada i constant en esta santa casa i entre 
los habitadors destes montañes que, venint el traginer ab un matxo carregat 
de vi, una nit de molta fosca, passat el Grau, li radolà el matxo i caigué fins 
al sol del torrent i essent ell vingut en esta santa casa per portar-se.n recapte 
per escorxar-lo lo trobà que pasturave, los cortins plens i las cordes aplega
des. I es de manera lo asentat que està vui entre tots los qui frequenten esta 
santa casa que no hi ha succeït mai desgràcia a ninguna persona qui venint 
per lo camí ordinari haja rebut dany de alguna caiguda, ni que es sia despe
ñada niguna cavalcadura, essent con es lo camí tant aspre que no hi ha me
mòria de homens en contrari, ni niguna persona que puga afirmar en 'veritat 
que venint o anant de Lluc per lo camí ordinari haje rebut dany. l antes se te 
nota de que havent caigut en un ribàs un cavall de Don Francesc Font de 
Roqueta, junt a una alsina que està passat lo Grau, no rebé dany nigú de la 
caiguda i sols quan lo volgueran treura. Perque els qui el guiaven lo volgue
ran temeràriament fer pujar per un lloc per avont el cavall no podría pujar, 
lo despañaren i mataren mes per culpa sua que per desgràcia i en mon temps 
haurà uns 5 o 6 anys que anant-se.n d 'esta santa casa una gitana ab un ju
ment en que portave dos o tres miñons, casi en lo mateix lloc radolà el ju
ment en los miñons per el ribàs avall 25 O 30 passas. I no reberan los miñons 
ningun dany i sols el jument tingué un poc escorxada la grupa. I assò saben 
tots los collegials. 

Interrogat de uns marinés que venian a visitar a Nostra Senyora de Lluc, 
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trobant-se en los alzinars de Escorca los aparagué un llum i los guía fins a 
esta santa casa. 

E dix: -Aquest miracle també conservam per tradició, sens niguna es
criptura ni pintura, i de la manera que l'he sentit contar a mos majors es que 
en una gran borrasca que estos mariners patiran, los entrà miraculosament 
una ona per la boca del Torrem de Pàrells que.s molt estret i te en una part i 
altre peñas altíssimas i els arribà lo vaxell tant dintre terra que no hi arribà 
mes niguna ona ni ràfaga. I ells per fer gràcia a Nostra Senyora de Lluc per la 
mersè los havia feta de liberar-lo.s de aquell perill elegiren dos palegrins qui 
tengueren mes dificultats i es veren ab major perill a la peregrinació de terra 
per la asperesa del camí que en la del mar i particularment trobam-se en lo 
bosch de Escorca los sobrevingué fosca, vent i neu i es trobaren del tot per
d uts. Los aparagué un llum qui.Is anà guiam i que trobaran la casa i es repara
ren i entraren en ella per donar les degudes gràcies a Nostra Senyora. 

Interrogat de un miñó que venint sos pares a visitar a Nostra Senyora de 
Lluc i los caigué dins mar i quant foren a Lluc los aparagué el miñó. 

E dix: -També he oit dir de la matexa manera a mos majors qui habita
ven i frecuenraven estas sanras casa y monraña que dos personas casades de 
Esvissa desitjam tenir successió alcansaren un fillet per intercessió de Nostra 
Senyora de Lluc i venint a fer-li las gràcies caigué el miñonet en mar i es 
negà i ells ab la aflicció de aquella pèrdua no desistiran de complir los vots 
sino que passaren avant i quant se presentaren devanr de Nostra Sanríssima 
en la sua isglèsia de Lluc veran baxar el miñó de un corredor o coret que 
estave en la isglesia vella qui.Is aplegà les mans i els digué que Nostra Se
nyora Sanríssima els havia guardat. 

Interrogat què es lo que sap de un miñó de Subac qui caigué dins un pou 
i lo tragueran mort i resucità per inrercesió de Nostra Senyora de Lluc. 

E dix: - Aquest miracle no ha molt que succeí. Sens dupta nigú es tro
baran personas qui han conegut al dit home a qui succeí. Jo no se mes sinò 
que he oit conrar i enrés que es cosa assentada i certa que lo avi de dit miñó 
per cert enfado manà que no.s donàs caritat al quistor de Nostra Senyora de 
Lluc i poc aprés li caigué un de dos nets que tenia en una sínia o pou, estant 
en compañía de altre germà seu mes petit. I quan ja hagué surat 3 vegades, 
anà el miñó petit a donar avís i en est espai de temps ja el miñó estigué 
afonat de tot i un home qui.l pescà, lo cregué ab los peus, tot inflat i ple de 
aigua, i que, a les hores, reconeixent i confessant que era càstic de Nostra 
Senyora, girant-se a estas monrañes, demanà perdó i oferí esmenar la falta i 
que ell i tots sos successós donarían almoina dels fruits que Nostro Senyor 
los donaría. I encontinet el miñonet cobrà i ha viscut aprés molt de temps. 

Interrogat què es lo que sap de uns lladres qui anaran a robar uns mol
tons ahont n'hi havia un de Nostra Senyora de Lluc. 

E dix: -Jo he oit dir a mos antepassats, i no ha molt, que en la vila de la 
Pobla cert home tenia una guarde de moltons i cada any ne donave un a 
Nostra Senyora de Lluc per que li guardàs los altres. I que en una nit hi 
anaren 3 lladres per portar-se.o 30. I que per tres vegades los prangué un 
tremoló i no pogueran portar-se.o lo robo i que un d'ells volgué seber la 
causa i anà al pastor, qui li digué que ningú hi tenia part sinò Nostra Senyora 
de Lluc i després se confessàren i vingueran a Lluc i digueran que ho predi
cassen per miracle. 
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Interrogat de una dona dolenta que venía a Nostra Senyora de Lluc a la 
sua festa per ofendre a Déu Nostre Senyor. 

E dix: -Jo he oir dir a altres persones que el doctor Nadal Guasp que 
havia confessada dita dona i que estant a la porta per entrar a la iglèsia li 
aparagué Nostra Senyora, ab un puñal al pits, i li digué com tenía el atrevi
ment ab tant mala intenció entrar en la sua casa i la dona forcerjà per tres 
vegades i mai pogué entrar. 

Prometé la dita dona de millorar la vida i confessar-se i després pogué 
entrar i es confessà en la dita santa casa. 

Interrogat que es lo que sap de un miñó qui caigué de la torra i _no.s feu 
dany nigú. 

E dix: -Jo era en esta santa casa i vingué lo pare del dit miñó i rebuda 
informació del mestre que no estudiave li pegà un colp que.l llensà en terra i 
el miñó atamoritzat fugí a la torra i quant fonch alt sentí que pujaven, pensà 
que era son para, posàs en uns mariers i rompé.s un tros del marier avont 
estave i caigué a la part de l'hort i pegà demunt de un aspré i rompé un 
brancó, palà i doblegà lo aspré que Guillem Martorell de Inca que a les hores 
venia i era a les marrades rotjes avont se descobrí, tota la casa sentí lo colp i 
ell per los propis peus se alsà que quan hi anaren ja havia caminat 8 o 10 
passes. Prengueran-lo i portaren-lo en una cambre i pensant fos esbucat no.l 
gosaren tocar fins que jo lo haguí confessat i després li abrigaren una pell de 
moltó i feren-lo jeura un dia o dos i després anà per quant hi ha sens tenir 
cosa dañada sino en un turmell un petit escorxat. 

Interrogat de un miñó de Esvissa qui sos pares havien promés de portar
lo a Lluc i un matxo li pegà una pernada i lo tingueren per mort 8 hores. 

E dix: -Jo he vist un miñó qui.s deia Nicolau Juan qui vingué en son 
para de Eivissa i dix que havia molts anys qui eran casats i no havien tinguda 
successió niguna i per intercessió de Nostra Senyora de Lluc tingueran un fill 
i havent promés de portar-lo a Nostra Senyores passaren 3 o 4 anys i arribat 
a tenir 7 anys li tirà un matxo una pernada en lo ventre casi al buit i lo ten
gueren per mort mes de 8 hores, fins que los pares recordant-se que no ha
víen complit lo vot a Nostra Senyora de Lluc, de nou li tornaren· prometre 
que si li donave vida i salut encontinent que esraría bo lo portarian a Nostra 
Senyora. 

I fons axí que, dins molt breu temps, estigué bo i lo pare en companyía 
de mestre Pieras, gerrer, portant-lo vingueran a visitar a Nostra Senyora de 
Lluc, fenc-li infinitas gracias. 

I èsta es la veritat. Fonc-li lletgit devant i dix ser esta la veritat i axí ho 
firmà de sa ma. 

Jo, Joan Vilar prevere, collegial. 
(33) En la casa de Nostra Senyora de Lluc, als 25 de juriol, comparegué, 

citat devant el senyor doctor Diego Desplapés i Montornes, prevere, visita
dor general de tota esta diòcesis de Mallorca Pera Joan Solivera e dix ser de 
edad de 4 5 anys. 

Interrogat digue que es lo que sap circa de un jove que axía de la casa de 
Nostra Senyora de Lluc, al qual dos homens qui anaven en sa compañía i a 
padrades lo dexaren per mort i com arribà en esta santa casa. · 

E dix: -Jo em trobave a la plaça de Lluc, juntament ab mon germà Ber
nat Soliveras altres, haurà circa de 16 o 17 anys i a la hora de axir del offici 
veram venir un home en camiseta, descals i sens sombrero, tot vermell de 
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sane i sens res dir a mgu 1 respondre a lo que li demanaven se.n anà a fer 
oració a la Mara de Déu i aprés, haver feta oració nos digué que uns camara
des seus lo apartaren del camí i per robar-lo lo comensaren a padragar i 
aprés, ab pedras grosas, per lo cap i persona, el feriran i maltractaren fins a 
dexar-lo per mort i aprés que l'hagueran despullat se.n anaran i el dexaran tot 
sol. l ell, vent-se ab esta afflicció, en un bosch apartat del camí, invocà a 
Nostra Senyora de Lluc, de ont venía de fer ses devocions, Í, que sens saber, 
com, li vingué una dona i el guià pel camí fins que va veura la casa i mirant-li 
el seu cos i persona el veran ab tantes feridas que apenas tenía cosa sana i 
particularment al cap no tenian nombre les feridas. 

l a cap de breu temps estigué del tot curat i se.n tornà per sos propis 
peus i jo viu el lloc avont lo havian maltractat i tinc per miracle que ell ne 
pogués axir per ser lloc espès de alzinas i argelagues. 

Assò es la veritat. Lletgí-se-li devant i dix que esrave ben escrit i per no 
saber escriura ho firmà el senyor visitador. 

Dr. Diego Desclapés i Montornes. 

( 34) Dicta die, comparagué sitar devant de dit senyor visitador Antoni Cà
naces, de Manut, bai.la real de la parròchia de Escorca, el qual jurà en poder 
del dit visitador i dix ser de edat de 55 anys. 

Interrogat qui ha portada la santa imatge en aquest lloc i quin principi ha 
tingut la sua devoció. 

E dix que es té per tradició que un pastor Lluc, qui es trobà assí, veia que 
los dissaptas abaxava claradat en aquest lloc i donà revó al abat de Escorca i 
vingueran i trobaren esta santa figura en el matex lloc ahont està la isglèsia, 
ab lo mantellet que.s guarda. l assò es lo que ha oir dir a mos paras i 
collegials. 

Interrogat digue que sap de la aigua de la Font Cuberta que dexà de co
rrer i manà en altres lloc. 

E dix: -Jo he oir dir a molts que el. senyor d'esta possessió no volía do
nar aigua als peregrins qui venían a visitar a Nostra Senyora i que dexà de 
correr i manà una font al camí demunt de la casa de l'amitger i que després 
Tomàs Tomàs comprà la possessió i donà-la a Nostra Senyora de Lluc i que 
dexà de correr la font i tornà a correr la Font Cuberta. 

l assò es lo que es te per tradició. 
Interrogat de lo que es seguí a un Serra de Subac qui caigué dins de un 

pou. 
E dix: -Jo he oir dir que unSerra de Subac per no voler donar caritat a 

Nostra Senyora de Lluc li caigué un miñó dins de un pou i que per interces
sió de Nostra Senyora de Lluc ressucità i estigué bo i sa i ha viscut molt 
temps. 

Interrogat digue lo que sap de un jove qui se.n anave de Lluc a Sòller i lo 
apedregaren i robaren, dexant-lo per mort. 

E dix: -Jo aquex matex any era bai.la de la parròchia de Escorca i 
trobant-me a la casa de Nostra Senyora de Lluc ab altres persones veran ve
nir un home en camiseta, descals, sens sombrero, tot vermell de sane, i 
interrogant-lo i abrasant-se ab mí digue.m que dos lladres lo havían robat per 
lo camí i a pedras per lo cap i persona li donaren. tants de colps que.l dexaran 
per mort i que.m digué que sempre invocave a Nostra Senyora de Lluc i en 
alsar-se descobrí la casa de Lluc i que vingué per los propis peus i jo qui sé 
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lo lloc ahont lo feriren i es impossible ni de micja llegua no.s .poc veura la 
casa de Lluc. 

Cuararen-lo i tenia 22 feridas al cap i dins pochs <lias estigué bo i se.n anà 
ab sos propis peus. 

Interrogar digue de un miño de Esvissa qui caigué dins mar i després lo 
trobaren en la casa de Lluc. 

E dix: -Jo he oie dir a collegials ancíchs que venint, de Eivissa maric i 
muller, porcaven un miñó que havian promés de porcar a Nostra Senyora de 
Lluc i que.Is caigué dins la mar i no.l trobaren i essent vingues a Lluc, escant 
ajonollats devant de Nostra Senyora, los aparagué el miñó al coscac. 

I assò es lo que he sencic dir als passats. 
Llecgí-se-Ii devant i dix que escave ben escric i axí ho firma de sa ma. 
Toni Cànaves, de Manuc, Bai.la. 

( 35) Dicta die, comparagué, cicac devant del senyor visitador general de 
cota esta diòcesis de Mallorca, lo senyor Diego Desclapés i Moncornes, pre
vere, }uan Càneves, amicger de Lluc, nacural de la parròchia de Escorca i ha
vent jurar a 24 de dic en poder de dic senyor visitador, dix ser de edad de 46 
añnys. 

Interrogar digue lo que sap, qui ha porcada esca santa imatge en aquest 
Joc i quin principi ha cinguc. 

E dix que des que ce recorc ha habicac en esca santa casa de Lluc per ser 
nacural d 'ella i que sempre ha sentir dir que pochs anys de presa Mallorca, un 
pascor qui.s deia Lluc guardant bestiar veia que cada dissabca abaxava claredat 
en aquest macex lloc i donà relació al abad qui escave a Escorca i vingueran i 
trobaran la santa imatge, ab lo manteller que vui sr guarda a la isglèsia, i que 
avisaren los jurats i canonges i que vingueran i ab professó li feren una cape
lla al matex lloc de la isglèsia i que estigué molc de temps entre dos archs de 
la isglèsia vella ab una porxada. 

Interrogar digue que es lo que sap de la Fonc Cuberca qui dexà de. correr 
perque lo senyor de la possessió no volia donar aigua als peregrins. 

E dix: -Jo sempre he oie dir als collegials que el senyor de la possessió 
no volia donar aigua als peregrins qui venian a visitar esca santa casa i que 
dexà de correr la dita font i en nasqué una junc al camí, demunt la casa del 
arrendador fins que lo senyor Tomàs Tomàs comprà la possessió i la donà a 
Nostra Senyora i que després dexà de correr la font i cornà a manar la Font 
Cuberta i fins lo dia d 'avui. Es el senyal de dica font que no ha mes que 7 
anys que tallaren 3 polls en el macex lloc. 

Interrogat digue que sap de un traginer qui havent passar lo Grau, que 
venía de Inca, li rodolà lo marxo i no tingué nigun dany. 

E dix: -Jo he antès a dir a cocs los passats que, venint un traginer de 
Inca de porcar vi per la casa, a gran hora de nie, essent a una ribàs passar el 
Grau, li rodolà lo marxo fins baix i que vingué a donar-ne revó al prior el 
qual digué que hi anassen dematí per escorxar-lo. Los quals hi anaren i troba
ren que el marxo pasturava i los corcins plens. 

Interrogar digui de uns mariners qui venint a Lluc a gran hora de nie, per
duts per lo alzinar de Escorca, los aparagué un llum qui.Is guià fins a la casa. 

E dix que ha oie dir que una nie de fosca, aigua i neu, venían cercs devots 
per lo camí de Sòller a Lluc i essent-se perducs per la gran fosca que feia de 
aigua i neu, los aparagué una llum i, ells sempre cridant, lo del llum los guià 
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fins foren devant de la casa, lo qual los desparagué en tocar la campaneta per 
sopar. 

Interrogat digue lo que sap de un miñó de Subac qui caigué dins de un 
pou i per intercessió de Nostra Senyora de Lluc tornà viura, essent-se 
aufagat. 

E dix: -Jo he sentit a dir que un home, senyor de la possessió de Subac, 
de la vila de la Pobla, essent-se disgustat ab lo prior per no haver haguda una 
cambra, manà en sa casa que no fessen caritat als acaptadors de Nostra Se
nyora de Lluc i que, poc temps després, de dos nets que tenía li caigué lo u 
major dins de un pou i lo petit, vist que no rucía, anà en sa casa i no trobanc
hi nigú arní a la llaurada i vingueran tots i un qui sabía nedar entrà dins i el 
tragué ab los peus. 

I lo avi, vist que era càstic de Nostra Senyora de Lluc que si donave salut 
a son net que ell i tota sa casa d'aquí en avant faría caritat a Nostra Senyora 
de Lluc. I fonc axí que aquí matex-cobrà lo miñó vida i salut i ha viscut molts 
añys. 

Interrogat digue lo que sap de Margalida Serdana de Porreras, qui essent 
tullida de una part del cos, untant-se del oli de la llàntia de Nostra Senyora 
de Lluc fonc miraculosament curada 

E dix: -Jo.m trobave en la dita casa de Nostra Senyora de Lluc que so
pave ab compañía de altres misatges i digueren que en aquel punt Nostra 
Senyora havia obrat un miracle i tots isqueren i vaig veura la dita Margalida 
Serdana que caminave per la isglèsia i deian que en aquel punt era vinguda i 
no podría caminar i que la feran pujar alt a la cambre i abaxar dos vegades i 
que lo endemà se partí ab sos propis peus de dita santa casa a peu, deian que 
fins a Inca. 

Interrogat digue lo que sap de un miñó que caigué dins un sefereix en la 
possessió de Llucalcari i per portar la patena de Nostra Senyora de Lluc al 
coll no.s negà. 

E dix: -Trobant-me jo algunes vedades per la capta de l'oli en la dita 
possessió nos contaren que estant jugant dos o tres miñons en la vorera de 
un sefareig caigué lo un dins i que los altres avisaren la gent i quant vingué 
se trobaren lo miñó que estava a la vorera i treia lo cap fora de la aigua i que 
la patena de Nostra Senyora que portave al coll no s'afonà sino que estave 
demunt de la aigua junc a la barra. 

I que havent-lo portat en la casa li mostraven moltes de imatges de Nos
tra Senyora i li deian quina li havia aidat i que señalà al imatge de Nostra 
Senyora de Lluc. I nos mostraren lo lloc, que jo anava en compañía del se
nyor Salvador Serra, prior i frare N. Bosch i deian que havia poc se era 
seguit. 

I assò es la veritat. 
Llegí-se-li devant i dix que estave ben escrit. I per no saber firmar firmà 

lo senyor visitador, Dr. Diego Desclapés i Montornes. 
( 36) Al matex dia comparagué citat devant del dit senyor visitador Pera 

Caimari, de la vila de Selva, del lloc de Caimari, el qual després jurà en po
der de dit senyor visitador i dix ser de edad de 80 añys. 

Interrogat digue qui ha portada la figura de Nostra Senyora de Lluc en 
aquest lloc i quin progrés ha tingut. 

E dix jo i mos passats sempre havem fet cap i conferit en la casa de Nos
tra Senyora de Lluc i que he sentit a dir als passats que un catiu guardave 
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bestiar veia abaxar una llum en aquest marex lloc i que.n donà relació al abat 
de Escorca i que vingueran rots juncs i trobaren la santa imatge en aquest 
matex lloc, ab lo matex mantell ab qui.s guarda a «las reliquias». 

Interrogat digue que sap de un traginer qui venint de Inca per portar vi li 
caigué lo matxo i radolà. 

E dix: -Jo he sentit a dir que venint lo traginer de Inca per portar vi, 
essent d'esà del Grau, li redolà lo matxo a gran hora de nit i anant-hi endemà 
per escorxar-lo lo trobaran que pasrurave i los cortins plens, descarregar. 

Interrogar digue de uns qui venían de Sòller i per tanta fosca se perderan 
i que un llum los guià. 

E dix: -Lo que jo he sentir dir que venint de Sòller certas personas a 
visitar a Nostra Senyora de Lluc los prengué la fosca per lo bosc de Escorca i 
veent-se perduts per tanta aigua y neu invocant a Nostra Senyora de Lluc los 
aparagué un llum qui los guià fins que foran devant la casa de Nostra Se
nyora de Lluc sont los desaparegué. 

Interrogat digue que sap de un jove qui axía de casa de Nostra Senyora 
de Lluc lo apagredaren i robaren, donant-lo per mort, i invovant a Nostra 
Senyora de Lluc vingué. 

E dix: -Jo.m trobave en la casa de Nostra Senyora de Lluc que havían 
dita missa, ab compañía de altres, i veran venir un home ab camiseta, descals, 
sens sombrero, i demanant-li lo que li havia seguit no nos digué cosa niguna 
fins que fonc devant de Nostra Senyora i hagué feta oració. I, alsat, digue 
que dos homens qui anaven en la compañía, trobant-se dins del alsinar de 
Don Massip , lo apartaren del carni per descansar i que li comensaren ab pe
dres a pegar, dexant-lo tot nefrar i per molt. 

I que se alsà i de allí ja va veure la casa de Nostra Senyora de Lluc, de 
aont es impossible, perque sé lo lloc, i jo el vaig veura quant lo possaran al 
llit tot nafrat que era imposible poder viura. 

Interrogat digue si sap que per aquest camí de Nostra Senyora de Lluc, 
essent tant aspre com es, se hajen seguidas nigunas desgràcias de caigudas. 

E dix: -Jo mai he sentit dir que niguna persona anant o venint de Nos
tra Senyora de Lluc li hage succeidas niguna desgracia antes be encara que 
hagen succeidas algunas caigudas no s'han fet dañy nigú. I sentí a dir que 
venint a Nostra Senyora de Lluc una señora qui portave un miñó al bras cai
gué i radolà ab la cavalcadura i que invocant a Nostra Senyora de Lluc se 
trobà dreta, ab lo miñó ab les mans, sana i salva. 

I de memòria de homens tenim que ninguna cavalgadura ha petit sino un 
cavall de D. Francesc Font de Roqueta i que fonc per culpa sua volent-lo fer 
pujar per ahont no podía, de ahont era caigut. 

Fonc-li llegit i dix que estave ben escrit i per no saver fimar firma lo se
nyor visitador. 

( 3 7) Dicta die comparagué citat devant del dit senyor visitador general 
mossen jusep Sastre, prevere, collegial de Nostra Senyora de Lluc, lo qual, 
havent jurat eh poder de dit senyor visitador more sacerdotali, dix se de edat 
de 55 anys. 

Interrogat digue qui ha trobada o portada esta santa imatge en aquest lloc 
i quin principi ha tingut. 

E dix: -Jo he sentit dir als passats que, guardant bestiar un pastoret en 
aquest lloc, abaxava, cada disapte a la vesprada, una claredat, i que volgué 
veura lo que significava i trobà esta santa figura i donà relació a un abat qui a 
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les hores estave a Escorca detingut, o fos per malaltia o per residencia, el 
qual vingué ab lo pastor i trobaren esta santa figura en lo matex lloc que ara 
es isglesèsia, ab lo mantellet que avui se guarda en «las reliquias» . 

Interrogat digue qui ha escrit i principiat un llibre avont estàn escrits los 
miracles de Nostra Senyora de Lluc i si han passat en veritat. 

E dix: -Jo no ha mes de 6 anys que estic per col·legial en esta santa casa, 
ab tot açò, per ser de Selva, he oie a dir que los col.legials pasats comensaren 
a escriura lo llibre i han sempre continuats los qui.s son trobats en la casa. l 
es la letra de difarents collegials. l èsta es la veritat. 

Interrogat digue de la Font Cuberta qui dexà de correr per no voler lo 
senyor de la prosscessió donar aigua al peregrins. 

E dix: -Jo sempre he oie dir que el senyor de la possessió no volent 
donar aigua als peregrins qui venian a visitar esta santa casa dexà de correr la 
Font Cuberta i comensà a correr una font junt al camí, un poc mes amunt de 
la casa del arrendador, i després que el senyor Tomàs Tomàs hagué donada la 
possessió a Nostra Senyora de Lluc dexà de correr la nova font i tornà a co
rrer la dita Font Cuberta. 

l jo he vists los señals al dit lloc qui eran 3 polls. 
Interrogat digue de uns mariners qui venían a visitar a Nostra Senyora de 

Lluc i, perduts en lo bosch de Escorca los guià una llum. 
E dix: -Jo he oit dir als passats que, venint certs devots mariners, des

prés de haver passada fortuna a visitar a Nostra Senyora, trobant-se al bosch 
de Escorca, los prengué la fosca en aigua i neu. Vists-se perduts invocaran a 
Nostra Senyora de Lluc i los aparagué un llum qui los guià fins que foren 
devant de la casa de Nostra Senyora de Lluc, los quals tocaren i entraren en 
ella i contaren lo que los havía succeir. 

Interrogat digue que sap de un miñó que venint los pares de Esvissa los 
caigué dins mar i quan foren devant de Nostra Senyora de Lluc los aparagué 
lo miñó. 

E dix: -Jo he oit dir que venint de Esvissa a visitar a Nostra Senyora de 
Lluc cert home ab la muller portaven un fillet a Nostra Senyora de Lluc per 
cert vot i quant foren en la mar los caigué lo miñó dins de la mar i fetas totas 
las diligèncias per trobar-lo no.l trobaren i venint en esta santa casa, en esser 
devant de Nostra Senyora, los aparagué lo miñó al costat e dix que una se
ñora lo havia guardat. 

Interrogat digue de una dona dolenta venía en esta santa casa lo dia de la 
sua festa per los tractos illícits fer algunas ganàncies i que volent entrar en la 
isglèsia li aparagué Nostra Señora de Lluc i amanassant-li que com tenía atre
viment de entrar ab tal intenció en la sua santa casa, vist ella que, per tres 
vegades, no podía entrar, demanà a Nostra Senyora que li fes marsè de 
dexar-le entrar i que.s confessada i no ofendría mes a Déu. 

l fonc axí que, fet el vot, pogué entrar i confessar ab lo predicador i que 
predicàs lo dit miracle. 

Fonc-li llegit i dix que estave ven escrit i axí ho firmà de sa ma. Josep 
Sastre prevere i collegial. 

(38) A 26 de juriol 1642, en la casa de Nostra Senyora de Lluc, compa
ragué, citat devant del senyor doctor Diego Desclapés i Montornes, prevere, 
visitador general de tota esta diòcesis de Mallorca, lo doctor ]uan Vives , natu
ral de la vila de Artà i col·legial desca santa casa de Lluc, el qual havent jurat 
en poder de dit senyor visitador de dir la veritat, dix ser de edad de 46 anys. 
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Interrogat digue qui ha portada la santa imatge en aquest lloc i quins fo
ren los principis. 

E dix: -Lo que jo se en esta materia es que vinguí miñó per servir esta 
santa casa en lo any 1609 i oí dir varias vegades a los col·legials qui en aquel 
temps eran: lo doctor Juan Cabanellas de edad passat de 80 anys, lo reverent 
Rafel Rosselló qui havia servit també esta santa casa i a les hores collegial, lo 
doctor Nadal Guasp curiós en aquest fet i altres, que la invenció de Nostra 
Senyora fonc a pochs anys després de la conquista, que en la parroquia de 
Escorca estava un abat per causa de cert accident de mal de asma i que tenia 
un criat qui se anomenava Lluc. el qual guardava ganado per les possessions 
vesinas de Escorca, so es Son Masip i part de la possessió que vui es de Lluc 
anomanat lo recó den Malonda, i que tots los dissaptas a la tarda veia abaxar 
un llum ab gran resplandor al lloc ahont està vui la isglèsia de Nostra Se
nyora. el qual lloc estave tot espès de varietat de abres y peñas, el lloc mes 
inhabitable de Mallorca. Avisà al dit abat, el qual vingué un dissapta en com
pañía del dit Lluc, al dic racó den Malonda i va veure lo que el criat li havia 
dit propiament ser veritat. 

Vingué ab compañía de dit Lluc i sercant entre dita malura i asperesa de 
lloc trobaren. entre dos peñas a forma de barraca, a Nostra Senyora, ab lo 
mantellet que vui se guarda a «las reliquias », avisà a la ciutat, al capitol i ju
rats del Regna, vingueran ab professó i eregiran-li una capelleta i constituiran 
dos obrés, lo u militar. altre mercader, els quals tinguessen cuidado de dita 
capelleta i provenir tot lo que era necessari a los peregrins qui venían ab 
grandissim concurs, constituiren també un donat qui cuidà de la capella i afa
vorís los peregrins qui visitaven la dita capella, aumentà la devoció. 

èsto és lo que he oir dir del principi, origen i invenció desta santa 
figura. 

Interrogat digue un llibre ahont estan escrits molts miracles de Nostra Se
nyora qui lo ha escrit i si es molt antic. 

E dix: -Jo no sé quin principi ha tingut lo dit llibre sinò des que son 
collegial he vist lo dit llibre, bé conec algunes !erres dels collegials, ço es de 
mossèn Rosselló, de mestre Baró, del doctor Pera Francesc Benejam, del 
doctor Juan Bautista Càneves, de reverent Antoni Garau i jo, qui n'hi he as
sentats alguns, i tinc per cosa certa que los antichs foren molt descuidats con
forme veig en la lletra que no conec en dit llibre jo tinc per cosa certa que 
hu devian notar en papés volants com jo he notades algunas cosas qui no 
estan al llibre . 

Interrogat digue que sap de la Font Cuberta qui dexà de correr, per no 
voler donar aigua als peregrins lo senyor de la possessió, si comensà a correr
ne una altre fins que la possessió fou de Nostra Senyora. 

E dix: -Jo he oir dir que venint los peregrins en temps que los semen
ters estàn ja grossos, anant a la Font per recrearse los impedía lo amo de la 
possessió i absolutament no volía donar pas per anar a la Font. I que subita
ment se axugà la font i aparegué junt al camí real a un tancat que antigament 
se deia «la viña», devant la casa del arrendador. 

I que després, havent comprat lo senyor Tomàs Tomàs la possessió de 
Lluc i havent fet donació a Nostra Senyora, cessà de manar la aigua qui havia 
aparegut junt al camí, conforme és dit i tornà correr com corría antes al pri-· 
mer lloc, com se veu al dia de avui. 

225 



80 GABRIEL LLOMPART 

Interrogar digue lo que sap de un traginer que venint de Inca de portar 
v1, li radolà lo marxo i no.s va fer dañy nigú, ni altres persones. 

E dix: -Lo que sè és que, venint el traginer de Inca carregar de vi, circa 
dos o 3 hores de nit, quan hagué passat lo Grau, a una pedra qui vui se veu 
prop de un ullastre rrevelà lo marxo i redolà per avall. 

Desconfiar el traginer de remei nigú, vingué a la casa, conra la desgràcia 
al prior i demés collegials, digué-li el prior que hi anàs de matí a escorxar-lo, 
(hi) anà molt de marí i trobà en el torrent del Grau el marxo qui pasturava, 
los corrins drets i las cordas aplegades demunt els corrins. 

I no he oir dir que venint nigún peregrí per se devoció a visitar Nostra 
Senyora que li haje succeir desgràcia niguna, encara que és veritat que han 
caigut algunas personas con son lo reverent N . Ribas de Sineu, home de mes 
de 60 anys, quan caigué de un cavall a les volras del Barracar, circa l'any 
1611 pensant acabar la vida, fonc molt poc el dany que.s va fer; antre día 
ananr-se.n de visitar Nostra Senyora Juan Torrens, notari de Sineu, quan 
fonc a las marexas voltas (en) 1639 rravalà un jumenr en que anava a cavall, 
passà una volta entera donant dos volras el jumenr juntament ab ell, no tin
gué nigún dany ell ni el jument i en senyal de agraimenr vingué a visitar a 
Nostra Senyora lo any qui vingué devant i de altres que he oir dir i tinc per 
cosa cerra que si si ha perdur es estat per demasiada affecció de sos amos. 

Interrogar digue que és lo que aconregué a uns mariners que venían a 
visitar a Nostra Senyora de Lluc per una borrasca havían passada i foren 
guiats per una llum fins devanr la casa. 

E dix: -Jo he oir dir que venint uns mariners a Mallorca quan foren de
vant la Calobra se trobaren aprerars de grandíssima rormenra i vent-se en pe
rill de la mort invocaran a Nostra Senyora de Lluc, oferint-se fer peregrins si 
arribaven en terra. 

Desenbarcaren en Sòller, vingueran el marex dia molts d 'ells i erraren el 
camí, quan foren al alzinar de Escorca en una nit tenebrosa invocaren segona 
vegada a Nostra Senyora de bon cor, los aiudàs i dexàs arribar a visitar-la. 

Al mateix punt los aparagué una llum distant 100 passos d'ells, cridaren
lo ab moltas pregàrias, no respongué nigú, determinaran seguir el llum i 
seguint-lo desaparagué i ells emanem estar perduts, la primera passa se troba
ran al portal de la porra. l assò es lo que he oir dir. 

Interrogar digue de un miñó que sos pares aportaven de Esvissa a Nostra 
Senyora de Lluc i per lo camí se negà i quant foren devanr de Nostra Se
nyora los aparagué al costat. 

E dix: -Aquest miracle io l'he sentit predicar i l'he llegir al llibre i de la 
marexa manera l'he predicar. 

Interrogar digue de un miñó de un N. de Subac qui caigué dins de un 
pou i rregueran-lo mort i per intercessió de Nostra Senyora de Lluc tornà 
vmre. 

E dix: -Aquest miracle jo l'he oir dir conforme està escrit al llibre a 
molts de col·legials i axí l'he predicar. l no ha molt, que encara se rrobaràn 
persones qui l'han conegut i me referesch al llibre. 

Interrogar digue de uns lladres qui anaven a robar moltons i per haver-ni 
un de Nostra Senyora de Lluc en la guarda, per 3 vegades no.Is se.n pogue
ren portar per un tremoló qui.Is prengué. 

E dix: -Aquest miracle jo l'he oir predicar molras vegades i conrar a 
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molts altres collegials de la manera que està escrit al llibre i a aquel me 
referesc h. 

Interrogat digue de cena dona dolenta venint a esta sama casa per ofen
dre a Déu Nostre Senyor ab sos tractos illícirs, Nostra Senyora no la dexà 
entrar a la isglèsia fins que demanà perdó de sos pecats i que.s compungís. 

E dix: -Lo que sé que he oir dir a alguns col·legials vells esser conforme 
son interrogat i axí ho he escrit de ma propia al llibre i predicat moires vega
des i axí mi referesch. 

Interrogar de una persona de Inca qui curà de una grave malalría i des
prés fonc socorreguda de ses necesirats per intercessió de Nostra Senyora de 
Lluc. 

E dix que no sap mes sinò que l'ha predicat conforme està al llibre. 
Interrogar de un miñó qui caigué en un sefareig de la possessió de Llucal

cari i no se afonà per portar una patena al coll de Nostra Senyora de Lluc. 
E dix: -Aquest miracle jo l'he predicar com està al llibre i axí mo han dit 

son para, el matex en presència de una germana seva i altres persones quant 
feia la acapta de l'oli en casa sua, los quals conec tots. 

Interrogat de cena persona qui havia promés de venir a Lluc i confessar
se i que vingué, no.s confessà i després lo alfagaven al vespre. 

E dix: -Aquest miracle jo l'he llegit al llibre, que cena persona qui havia 
promès de venir a visitar a Nostra Senyora de Lluc i confessar-se i quant fonc 
assí no.s confessà i desprès que fonc en sa casa al vespre paraxía que.l alfaga
:ven i que promaté de tornar i confessar-se, lo que va cumplir, i fo deslliurat. 

Interrogar de un home de Artà qui renía un fill qui renía porcellanas i 
venint a Nostra Senyora de Lluc i untant-se del oli fonc miraculosament 
curat. 

E dix: -Aquest miracle no sé cosa mes de lc que està escrit al llibre per
qué quant se s~uí jo estava assí per miñó. 

Interrogat digue de los moros que venint (a) Albarca no podían venir a 
Lluc. 

E dix: -Jo he oir que quan los moros vingueran (a) Albarca venían a Lluc 
i que un home sol ab un ca, invocant a Nostra Senyora de Lluc, los espantà i 
se.o tornaren. 

Interrogat digua de una dona qui tenia mal de pedre i ab la figura de 
Nostra Senyora de Lluc curà miraculosament. 

E dix: -Jo he oir dir i conrar aquest miracle al doctor Nadal Guasp antes 
que l'hagués llegit al llibre i axí me referesc a ell i tinc-lo per cosa certa. 

Interrogat diga de una dona de Soller, Vicensa, qui curà miraculosament 
de un panalís que tenia a la ma. 

E dix: -Aquest miracle no sé altre cosa mes de haver-lo llegit al llibre . 
Interrogat digue de un home de Fornaluig N. Escales qui esrave hidròpic 

curà miraculosament. 
E dix: -Jo feia la cerca del oli lo any 1642 en el lloc de Fornaluig i me 

donà un devot Juan Escalas una mesura de oli i dix-me com havía 4 o 5 anys 
que havía tingut una malalría de hidropesía qui li durà circa 2 anys, en que 
rots los metges havian perdut tots los remeis i tenía tan grandíssima set que 
era necessari tenir-lo lligat al llit i pujave tant la hidropesía que ab les dos 
mans no basrave a ceñirse lo ventre. 

l estant ab esta aprerura en una nit, descofiant de remeis humans invocà a 
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Nostra Senvora de Lluc d 'ésta manera: -Mara de Déu Lluc. o curau-me o 
llevau-me l~ vida i si.m curau jo vos serviré mig any de franc. 

l ab aquesta devoció comensà a suar dels peus fins al cap en tanta abun
dància que dins una hora tingué el venere com si tal no hagués tingut. 

l èsto és lo que m'ha contat devanc del Bernat Estapol i altres persones 
de Fornaluig. l ell és viu lo dia de vui, com ho contara. 

Interrogat diga que sap de Esteva de Sineu, qui curà per intercessió de 
Nostra Senyora de Lluc de una cama que tenía enfistolada. 

E dix: -Lo que sé és que, estant en conversació en Sineu en casa del 
nostro baciner Pera Juan, Francesch i Juan Sabater i altres persones tenin 
conversació de los miracles de Nostra Senyora de Lluc digué: Òiu lo que me 
contés a mi tenint una cama enfistolada que los metjes no hi trobaven ja 
remeis. 

Un día estanc probament al llit en la cuaresma pregà moltas veus a una 
germana qui.l servía que, per amor de Déu, lo portàs al sol en el corral. 

Portà-le-hi a braços, posat al sol volgué que.l girassen devés les moncañes 
de Lluc invocant-la ab grandíssima confiansa i ab moltas llàgrimas comensà a 
tocar-se la cama i jugant en la cama se tregué un os de mes de llargaría de un 
dit. 

Començà a llansar tant grandíssima sane per el forat que l'hagueren de 
portar al llit. l, en breu temps, fonc curat i camina lo dia d'evui. 

Interrogat digue que sap de Antonina Pons de Porrereras, cega i coixa de 
dos cames, (que) curà per medi de Nostra Senyora de Lluc. 

E dix que havent tingut relació de Pera Roger, quistor, que dita Antonina 
Pons de edat de 17 anys, pobre, coxa i cega, estave mol desitjosa de venir a 
visitar a Nostra Senyora de Lluc, per la molta devoció que hi ha en aquella 
vila i no fonc possible per esser pobra. 

Un dia fonc malalt Francesc Mulet, home rich, i invocant a Nostra Se
nyora de Lluc que li ajudàs, promaté portar a ses costas la persona mes pobre 
que.s trobaría en la vila de Porreres. 

Fonc-li aconsellat que no.n trobaría altre de mes pobre que la dita Anto
nina Pons. Portà-la venint a visitar a Nostra Senyora. 

Estant dita Antonina pregant a Nostra Senyora li ajudàs i oint un tropell 
de gent qui anava a «les reliquias», informada ahonc anaven, anà ab companía 
de la multitut i suplicant li posassen lo manto de Nostra Senyora sobre el 
cap, com se usa en molts, se sentí mes alegre i fervorosa en la devoció, abaxà 
baix, devant de Nostra Senyora, perseverà en la oració i pregarias, tornà a 
«les relíquies» ab altre gent, tornà a suplicar de la matexa manera, posant-li 
segona vegada lo manco sobre del cap, cobrà la vista, la forsa de les cames i 
restà sana del tot. 

l predicant jo dit miracle en la vila de Porreras sens saber el nom de la 
jove, ni de quí la portà digué mestre Bartomeu Servera, picapadrer de dita 
vila, estant jo a la posada i dic mestre treballant en dita casa me donà los 
noms i me dix que ell faría testimoni de toc. Aconcagué aquesta maravella lo 
any 1632. 

Interrogat digue lo que sap i ha oie dir de faltar en esta santa casa algunas 
provisions i que Nostra Senyora les anave aumencanc miraculosament. 

E dix: -Lo que sé es i he oie dir que avont a la casa el dia de la octava 
de Nostra Senyora ja mes de 1.000 personas de varias condicions i estaments 
no se.n pogueran anar per revó de aigua i acabades les provisions que aporta-
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ven, los demés acudiran al prior, qui a les hores era mossén Rafel Rosselló, 
cada u per ses necessitats i dit prior, tenint poc pa i grandíssima confiansa en 
Nostra Senyora, essent ora de la tarda, animà a la gent ab moltas conesas 
paraulas, convidà que vinguessen al lloc de un manjador aon mejaven en lo 
hivern los col·legials, obrí un parastatge aont tenían lo pa de la gent de ser
vici, girà les espallas al parestatge i la cara a la gent i comensà a donar pa sens 
veura que donave, ni a qui donave, i fonc servida Nostra Senyora que tota la 
gent restà contenta i en el parestatge (no) faltà pa antes restà com antes 
estave. 

Mes, dic, que acirca del o li que.s gasta en esta casa per gastos d'ella i pe
regrins, que, en temps de molt concurs, anà al majordom, que en aquel 
temps era que manàs proveir perque hi havia poc, descuidàs lo prior alguns 
dias, vingué després major concurs, advertint al descuit anà a dir al major
dom com axí no l'havia avisat, al qual li respongué: -Senyor, Déu vos ho 
pardó, perque tots aquests dias la alfàbia no ha aminvat. 

l assò es lo que sé i (he) oit dir a personas de crèdit. 
Mes he vist per mos propis ulls que, havent-hi en una era de ensissam al 

hort, en temps que lo reverent Pera Fio! era prior lo derrer any, me aparagué 
que no podía durar per tres dias de concurs de peregrins. l aquex any vingué 
moltíssima gent i parexía.m cada día se havía de acabar, perque apenas apare
xía sobre la terra i quant mes cullían i manco aparexía, bastà en abundància 
per tots los que vingueran. 

l assò es lo que se li fonc lletgit. 
Interrogat diga que sap de una dona que son marit le havia llansada dins 

una sènia. E dix: -Aquex miracle nos contà lo reverent Pera Fio!, prior, qui 
la havia confessada i asò lo escriguí al llibre de la manera que.l contà i a ell 
me referesc. 

Fonc-li llegit i dix que estave ben escrit i axí ho firmà. 
Lo Dr. Juan Vives, prevere i collegial. 
( 39l A 2 7 de jurioL en la matexa casa de Nostra Señora de Lluc. comRa

ragué. citat devant del senyor doctor Diego Desclapés i Montornes. preve;e, 
visitador general de tota esta diòcesis de Mallorca, Martí Martorell de Mun
taña. natural de la parròchia de Escorca. qui jurà en poder de dir· senyor visi
tador de dir la veritat. 

E dix esser de 5 7 añys poc mes o manco. 
Interrogat digue lo que sap qui ha portada la santa imatge en aquest lloc i 

qui principi ha tingut. 
E dix: -Jo he oit dir. no solament als col·legials passats desra santa casa 

sinò també a mos pares, que un pastorer qui.s deia Lluc. guardant bestiar en 
aquest lloc, veia que tots los dissapras a la vesprada baxava. en aquest marex 
lloc avont es ara la isglèsia. una llum. 

Donà.n revó a un abat que estave a Escorca. que encara és el señal de las 
ruinas de la casa. Els quals vingueran i trobaren esta santa imatge ab lo man
teller que vui se guarda a las reliquias. 

Donaren avís als jt.irars i canonges, els quals vingueran ab professó i 
feran-li una capella. i d'aquí se és aumenrada la devoció. 

També he oir que ha obrats molrissims miracles de mariners. carius i cai
gudes. morts i molríssimes malalrias. 

Fonc-li llegir devant e dix que estave ben escrit i per no saber escriure ho 
firmà lo senyor visitador. Dr. Diego Desclapés i Montornes. 
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(40) Dicta die. comparagué. cirat devant del senyor visitador general Bar
tomeu Borràs de la vila de Binasselem. el qual jurà en poder del dit senyor 
visitador lo día antes i prometé de dir la veritat. 

E dix ser de 50 anys. 
Interrogat digue que sap sirca de alguns miracles de Nostra Senyora de 

Lluc. en particular de Andreu Pol de Binassalem, el qual curà de unas porce-
1.lanas ab lo oli de Nostra Senyora de Lluc. 

E dix: -Jo conec molt be lo dit Andreu Pol i me ha contat molríssimas 
vegades que tenía lo coll ran inflat i foradat que havia cercats quants metges i 
cirugians havía trobats i ja cansat de remeis havia determinat de anar fora 
Mallorca perque li deien que no hi havia cura per ell. 

I mogut de la devoció de Nostra Senyora de Lluc promaré per espai de 
10 añys de donar cada any una quartera de blar i en havent fer lo vot se untà 
de l'oli de la llàntia i li esclatà el coll i dins de pochs días estigué curat i hi 
està lo dia de vui. 

I a mi me ha donades algunas quarteras de blat acaptant per Nostra Se
nyora de Lluc i assò es lo que sé. 

Més ha passat per mí que venim ab compañía de ma muller qui portave 
un miñó als braços i aleres persones quan foren al camí llarc antes de el Ba
rracar. que encara no havían fera una paret de canteras. resvalà lo marxo ab 
que anava ma muller i miñó i donà tres o quatre trabuchs i tots invocarem a 
Nostra Senyora de Lluc i trobàs alt al matxo ab lo miñó als braços sens fer-se 
nigun dany. que per tornar lo matxo al camí hagué de abaxar. 

I assò es la veritat. 
Fonc-li llegit i dix que estave ben escrit i. per no saber firmà. lo dit se

nyor visitador. Dr. Diego Desclapés i Mantornes, Visitador General. 
( 4 ll Dicta die comparagué citat devant del dit senyor visitador Antoni 

Càne1!es de Manut, bal·la real. i havent continuat lo jurament passat. 
Interrogat que sap de Andreu Pol de Binissalem qui curà miraculosament 

de unes porcelanes. 
E dix: -Jo he oir al dit Pol que tenía mal al coll i foradat de tal manera 

que quan manjava lo manjar li exía del coll. i no havent trobats remeis ni
guns havía determinat de anar en Fransia i un dia demanà llicensia a son pare 
de fer una promesa a Nostra Senyora de Lluc i son para li digué que proma
tés lo que voldría i. ajono!lat devant una imatge de Nostra Senyora de Lluc. 
feu vot de donar a Nostra Senyora de Lluc si.l curava 10 quarteras de blat 
-un sac cada añy- en aquex marex punt se semí que el coll li rarjava i amb 
la mà se cregué un osset i en breu temps estigué bo i sa. 

I jo l'he vist que està curat, com si no hagués tingut cosa niguna. 
Fonc-li llegir e dix que esrave ben escrit i axí ho firmà de sa mà. Toni 

Cànaves. de 'Mamut. 
(4 !a) Dicta die continua lo doctor Juan Bautista Cànaves, havent proceit 

lo jurament. en poder del dit senyor visitador. 
Fonc interrogar digue lo que sap de un miñó qui caigué al seferex de Llu

calcari i si per portar una patena de Nostra Senyora al coll no se afonà. 
E dix: -Jo he oir dir i contar en la dita possessió caigué un miñó dins de 

un seferex i porrave una patena al coll de Nosrra Senyora. per haver poc que 
lo acaptador era estar allí i que el miñó sempre tragué lo cap demunt de l'ai
gua i la perena nadave demunt la aigua junt a la barra del miñó. 

Interrogat digue lo que sap de una roba qui.s cremà tora en un forn i una 
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emprenta de la candela de Nostra Senyora de Lluc no.s cremà en Llucalcari. 
E dix: -Jo.m rrobave actualment predicant en Llucalcari per la acapta de 

Nostra Senvora de Lluc i Barroméu Rul·lan. senyor de la casa de avall. me 
contà i fonc falló en mí com no esrave escrit lo miracle seguent. 

l fonc que los anys passats era vingut un fill seu de fora Mallorca tor 
bañar. 

Per lo prompte ensengueran una candela de N ostra Senyora de Lluc i ha
vent cremar fins a la empremta la se posà a la faldriguera i despullant-se per 
mudar-se altre vestit. li posaren la casaca. calssons i gipó en un forn que ha
víen rrer e l pa i hi havía lleña. I en la nit si posà foc i cremà rota la lleña i 
vestir i rraent la cendra trobaren lo tros de candela ab un tros de la forradura 
de la faldriguera del ramany de la candela qui estigué sens lesió niguna i assò 
haurà uns quatre anys que m'ho digué i havía dos anys que era seguir. 

Interrogar digue de una malalría que renía la muller de Jaume Barceló. 
arrendador de Son Rossiño l. 

E dix: -A mí me recorda que avisà que renía sa muller molr dolenta i 
que la comanassen a N ostra Senyora de Lluc i després vingueran altres noves 
que esrave mes mala i havía promès de donar un marxo a Nostra Senyora de 
Lluc si li ajudave i fonc axí que en breus dias estigué bona i ho està lo dia de 
vui. perque no ha dos mesos que l'he vista. I (ha) anar continuant lo dir Bar
celó en donar matxos a Nostra Senyora de Lluc que lo día de vui ne tenim 
sine seus i diu que. mentres Déu li donarà vida. no se ha de aturar de donar
ne perque quant mes n'hi dona mes prosperar se.n troba. 

Interrogar di¡rne lo que sap de Guillem Bisbal de Soller al qual rossegà 
un marxo. 

E diu que aquest miracle jo lo he oir contar moires vegades i no haver 
molt de temps que se era seguir i que és viu vui fora Mallorca. 

Interrogar digue de una persona de Inca qui després que Nostra Senyora 
li hagué aiudar ab una malalría fonc socorreguda de ses necessitats. 

E dix: -Jo antes que l'hagués llegir al llibre lo dir miracle havia oir dir. 
que cerra persona de Inca després de haver millorar de una grave malaria per 
intercessió de Nostra Senyora de Lluc exint de la isglèsia li donaren 18 reals 
castellans i que tingué possibilitar de sembrar circa de una quarterada de te
rra i havent promès de donar mitja quartera de blat a Nostra Senyora hi cullí 
4 .~ quarreras de blat. 

Interrogar digue que sap dels moros qui mai son poguts arribar en esta 
santa casa. 

E dix: -Jo sempre he sentir dir -i és re per cosa indubirada- que per 
tres vegades que los moros son estats al Clor de Albarca mai han tingut po
der de pujar a Lluc. venim mes per robar esta santa casa que per niguna altre 
persona. 

Interrogar digue que sap de una dona de Porre ras qui renía mal de pedra 
i ab la figura de Nostra Senyora de Lluc curà miraculosament. 

E dix: - Jo he o ir dir molras vegades antes de haver-lo llegir al llibre que. 
en Porreras. una dona que renía mal de pedra anant en sa casa lo acaptador. 
li demanà li dexàs un poc la figura i que se.n entrà dins una cambra i co
mensà a invocar a Nostra Senyora de Lluc que li ajudàs que no la dexaría 
fins li hagués ajudar i que encontinent li carregà lo mal i va fer una pedra 
molt grossa i altres periras i que estigué bona al marex punt i mai ha tingut 
ral mal i de les ho res enssà ha tinguts infants. lo que no renía antes. 
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Interrogat digue lo que sap de Juana Vicensa de Solter. la qual curà de un 
panalís que tenia en la ma miraculosament. 

E dix: -Jo he oie a dir quest miracle molras vegades i essent a Sòller una 
vegada per acaptar lo oli me conraren devanr de la casa de dita dona lo matex 
miracle de la manera que està escrit al llibre i no puc dir si fonc la matexa 
dona o altre. 

l assò es la veritat. 
Interrogat que sap de un home de Campos qui tenía mal a una cama i 

havent promés venir a Nostra Senyora, si li aju. ave. de venir cada any i curà. 
E dix: -Aquest miracle jo no el sé sinò per haver-lo llegit al llibre ; veri

tatés que després l'he sentit contar a altres persones. 
Interrogat digue que sap de un home de Artà que tenía mal al coll i 

untant-lo de l'oli de la llantía fonc curat. 
E dix: -Aquest miracle jo l'he oie contar moltas vegades antes que.l lle

gís. de cert home de Artà de la manera que està escrit en el llibre i crec que 
no ha molts anys que ha succeir. 

Interrogat digue de certa persona qui havent promés de confessar-se quan 
sería a Lluc i no.s confessà i després en la nit lo alfegaven. 

E dix: -Aquest miracle 'jo l'he oie contar moltas vegades i l'he predicat 
algunes. 

Interrogat digue lo que sap de Antoni Busquets de Solter qui se trencà 
un bras. 

E dix: -Jo he sentit dir moltas vegades lo dit miracle. que anà a Barce
lona per curar-se a un oncle seu i que si posà foc de Sant Antoni i que per 
intercessió de Nostra Senyora de Lluc fonc curat. 

Interrogat digue lo que sap de Jaume Masroig del Molí qui caigué de mes 
de 20 canes de altària per la part de mar. 

E dix: -Jo li he oie al matex Masroig que. anant a pascar, caigué de mes 
altària de 20 canes i que.s trencà una cuxa i lo cap i radolà casi fins a la mar 
que la aigua el tocave i que invocant a Nostra Senyora de Lluc se aturà prop 
de la aigua i en breu temps fonc curat i vingué a Nostra Senyora de Lluc 
portant un reraula. 

Interrogat digue lo que sap que, faltant les coses necessàrias per la provi
sió desca santa casa, se anaven aumenrant. 

E dix: -Jo he oie dir que no havent-hi sinò una alfàbia de olives, que 
deian que no bastaría per un dia que hi hagués gent, ne hagueran sempre i 
mai conagueran que aminvàs i que no se aturaren de treure i mai ·ni faltaren. 

l assò es lo que sé. 
Interrogat digue que sap de un miñó d 'Esvissa a qui tirà una pernada un 

matxo i estigué 12 hores mort i per intercessió de Nostra Senyora de Lluc 
fonc curat. 

E dix: -Jo he oie contar als qui vingueren per complir lo vot i és de la 
manera que està escrit en lo llibre. 

Interrogat digue que sap de uns francesos qui venían ab una setgetia i los 
alcanssàren los moros i foran desliurats per intercessió de Nostra Senyora de 
Lluc. 

E dix: -Jo no.m trobave a la casa quant vingueren los dits francesos, be 
ho sentí contar de la manera qui està escrit al llibre. 

l es axí i que moltíssims miracles que estàn escrits al llibre jo los he 
predicats. 
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Fonc-li llegit devant e dix que esrave ben escrit i axí ho firmà de sa ma. 
Lo Dr. Joan Baptista Cànaves, prevere i prior. 

(42) Dicta die continua lo reverent ]uan VIia. prevera, ab lo matex jura
ment devant del senyor visitador general. 

Interrogat digue de una dona que son marit per certas suspitas la llanssà 
dins un pila !ena de aigua. 

E dix: -Jo.m trobave ab los altres col·legials i lo reverent Pera Fio! prior 
mos contà que certa persona que tenia suspita de se muller, ab bonas parau
les, la tirà en una sènia i la llansà dins de una senia plena de aigua i que 
invocà a Nostra Senyora de Lluc i no solament no.s negà sinò que no.s feu 
dany nigú i axí son marit mai mes se es vist en aquest regna. 

Interrogat digue que sap de uns francesos que venint a Mallorca ab una 
serjetía los perseguiran dos vaxells de cossaris i invocant a Nostra Senyora de 
Lluc foren desliurats. 

E dix: -Jo.m trobave en esta santa casa quan vingueran los dits francesos 
i portaren el retaula dient que Nostra Senyora de Lluc los havia desliurats de 
dos vaxells cossaris qui.Is perseguiran per dos dies i una nit i essent prop 
quantes pedres los tiraren i mosquers mai prengueren sino de fogó. 

Interrogat digue si ha sentit dir que. faltant les provissions. Nostra Se
nyora de Lluc les m'.lltiplicave. 

E dix: -Jo he sentit a dir a molts i en particular a mossèn Rosselló que 
en lo pa i oli algunes vegades faltave i que no se aminvave, que hi venía la 
mayna. 

Fonc-li llegit i dix que estave ben escrit i axí ho firmà de sa ma. Jo, Joan 
Vilar prevere col·legial. 

(43l En la vila de Inca, als 29 de juriol 1642, comparagué devant del se
nyor docror Diego Desclapés i Montornes. prevere. visitador general de rota 
esta diòcesis de Mallorca. Jaume Pascua!. de la vila de Manacor, habitador de 
Inca. el qual jurà en poder de dit senyor visitador de dir la veritat. 

E dix esser de edad de 28 anvs. 
Interrogat digue lo que li succ~í de una cuxa que tenía dislocada i havent 

molt de temps que no podía curar. ab una caiguda que feu devant de Nostra 
Senvora de Lluc. fonc miraculossament curat. 

E dix: -Haurà fers dos anys que lo diumenge antes de Nadal venint de 
ciutat volent botar una siquia me vaig fer mal en una cuxa i poc a poc vingué 
aumentar tant lo mal que era cosa certa que tenía el ballador de la dita cuxa 
fora del lloc i alguns deian que era rocat de algun mal aira i quan vengué la 
primera setmana de quaresma me carregà mes que.m haguí de posar al llit i 
no.m podía girar de niguna manera. 

Los qui.m curaven deian que renía lo ballador fora del lloc i si havía po
sada fredor; altres. dolor siàtich i que renía nirvi escaxar. 

Fiu vot a Nostra Senyora de Lluc que en poder anar a cavall de qualsevol 
manera hi aniría avistar-la. 

Passades tres semmanes me comensí a llevar pero no poguí caminar de 
niguna manera ab croçes sino que. aiudant-me de un bastó ab los pits. do
nave alguna passa. 

Determiní de anar a Nostra Senyora de Lluc i axí al dilluns de Pascua de 
la manera que poguí. ab coxins demunt de unas beassas, aní a Nostra Se
nyora de Lluc i arribarem al vespre i untí.m de l'oli de la llàntia i lo endemà 
de matí sentí rocà a missa, envií un germà meu que.m fessin marsè de dir la 
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missa i trobà que ja era a la porta de la sacriscía i digué-li al doctor Càneves 
qui era qui volía dir la missa que ja la diria que després ja donaría la caritat i 
jo arribí com volía comensar la missa i la vaig oir arrimat a un bancal que no 
podía estar d'altre manera i quant lo sacerdot fonc a la sacristía que jo hi 
volguí anar per donar-li la caritat resvalà o llenegà lo bastó per tres vegades i 
volent-me girar per afferar-me ab lo balustre no hi bastí i caiguí pegant de 
cap en un ascaló de pedra viva i no.m vaig fer dany nigú en lo cap sino que 
la cuxa me donà un croxit i me apargué que tornà en son sento. 

Los qui.m veian caure, pensant que m'havía batut al cap, me agafaren per 
cada bras i me alsaren i jo comensí a caminar i coneguí que la cuxa no.m feia 
mal de niguna manera i encare que portave lo bastó ab la mà mes era per por 
que no.m tornàs la cuxa fora del lloc que per servar-me i quan mos ne ana
vem que fonc al Grau abaxí i caminí fins a «la creu verda» i lo endemà co
mensí a fer feina de mon art que es ferrer i dins breus dies aní per tot com si 
no hagués tinguda cosa niguna i vui me trop tan bo com mai haje estat. 

I assò es la veritat. 
Interrogat digue quines persones o cirurgians lo curaven 1 quines perso

nes se trobaren quant caigué. 
E dix: -Mossen Ventura Puig cirugià i un de Moscari qui cura ossos 

trencats o dislocats i madò Llorensa, muller de mestre Guillem Oliver. i los 
qui estaven presents Mateu Pascual i Margalita Pasquala ma mare, lo doctor 
Càneves i lo prevere Pera Mestre . 

Fonc-li llegit e dix que estave ben escrit. 
I per no saber firmar firmà lo senyor visitador. 

( 44) Dicta die comparagué devant del dit senyor visitador general citat 
Matgí Carbonell. alias Boscana. el qual jurà en poder del dit senyor visitador 
general de dir la veritat. 

E dix ser de edat de 5 7 anvs . 
E dix: -Haurà 10 o onsa .anys que lo día de Nostra Senyora de mars 

prengué mal a una filleta meva de edad de 5 anys poc mes o manco. tant 
furiós ab un mal de ventre i espalma que jo tot regirat perque havía uns 10 
anys que me havía morta altre miñó de la matexa edat i mal. cridí el doctor 
Guillem Fe. que sia en glòria. que estave al costat. el qual li donà moltes 
ventosas al ventre i en particular la última que li donà no va fer nigú efecte 
dient que la miñona ja no tenia humor. donant-la per morta. ni podent pen
dre cosa niguna i essent-hi estat tres o quatre vegades. la última vegada digué 
que era morra perque no tenia nigun sentit ni pols i passades algunes hores 
tots los qui eram en casa la teniam per morta i le havíam dexada al llit tapada 
per cosir-la. que venint lo reverent Bernat Trobar i Bartomeu Denús i Vi
cens Escapoll que anaven a Lluc i jo havia premés de anar ab se compañía. 
digue.ls que perdonassen que havia de enterrar una filleta qui se era morta. 
Jo antes i sempre per la devoció que tinc a Nostra Senyora de Lluc li fiu vot 
que si li donave vida i salut encontinent aniría· a Nostra Senyora de Lluc a 
peu descals. 

I volent aguiar de dinar per nosaltres. per cosir-la en haver dinat. quan 
teniam la olla al foc i tots no.s trobavem en la cuina sentí cridar de dins la 
cambre de la miñona que està prop una veu qui digué: -Mon pare. alsarem
nos. 

I trobaren la miñona asentada demunt del llir. 
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Li diguí si volía un poc de brou i digué que sí. I axí menjà com si no 
estigués malalta. 

I jo encontinent aní en casa del doctor Guillem Fe i contí-li lo que pas
save. que .s trobave en taula que dinave i no volent-ho creura se alsà de la 
taula. tapant la escudella ab un plat. i vingué. Tocà la miñona i digué que 
altre metje ni havía escar del cel que de la terra no era possible. 

Jo li diguí lo vor havía fet a Nostra Senyora de Lluc i el me digué qu~ hi 
anàs encontinent. que la miñona esrave bona i sana i jo després dinar encon
tinent me descalsí i a peu aní a Nostra Senyora de Lluc que quan los senyors 
reverends tant los de Inca com los collegials esrigueran espantats, contí.Is lo 
que havia passat . i tors feran gràcies a Nostra Senyora. 

I després quan fonc tornat en ma casa me digué ma muller que lo en
demà havia portada la miñona a la isglèsia per oir missa i entrant a la isglèsia 
va veure lo bací de Nostra Senyora de Lluc qui estave demunt de un caxó ab 
lo bací de Sant Josep i la marexa miñona digué: -Ma mara, veis allí la Mara 
de Déu qui m'ha curada! assenyalant al bací de Nostra Senyora de Lluc. l, 
acostant-se. se mara prengué lo bací de Sant Josep dient-li : -Es aquest?. I 
ella respongué que no sinò, señalant al de Nostra Senyora de Lluc, digué: 
-Aquella. 

I pochs dies després. tors plegats. anaren a Nostra Senyora de Lluc per a 
complir lo vot. 

I assò es la veritat. 
Interrogat digue quinas personas poden fer fe de assò. 
E dix : -Me muller Magdalena i la marexa me filla i altre filla Catalina i 

mon fill Francesch. 
Fonc-li llegit e dix que esrave ben escrit. l axí ho firmà de se mà pròpia. 

Matgí Carbonell 

( 4 5) Dicta die comparagué Mateu Pasqual. de la vila de Manacor. habira
dor en Inca. citat devam del senyor visitador general. el qual jurà en poder 
de dir senyor visitador. 

E dix ser de edat de 18 añys. 
Interrogat digua que sap circa de lo que acontagué a un germà seu que 

tenía la cuxa dislocade i curà per intercessió de Nostra Senyora de Lluc. 
E dix: - Lo que jo se és que mon germà Jaume Pasqual no podía cami

nar de niguna manera i quan esrave al llir no.s podía girar sinò.l giraven. i 
promaté que en poder-se servar alt una bèstia. de anar a Nostra Senyora de 
Lluc. 

I axí que ab un bastó apenas podía anar per casa. quant ab una bèstia qui 
portave unas beassas i coxins. lo acomodaren i jo lo acompañí a Lluc. que 
fonc lo dilluns de Pascua que ha fer dos anys. 

Arribarem al vespre i untàs la cuxa del oli de la llàntia de Nostra 
Senyora. 

Lo endemà de marí sentí tocar una missa me envià al qui la volía dir que 
le digués per son compta. El qui la volía dir me digué que en hora bona, que 
després . ja daría la caritat i quan hagué dita la missa, mon germà hi anave per 
donar-li la carirar i llenagà-li lo bastó per tres vegades. l, veent-se desamparar 
volgué.s aferrar ab los balustres i. no bastant-hi. caigué de cap demunt al es
caló de pedra viva i no.s feu dany nigú en lo cap. 

Alsàran-lo i digué que estave bo de la cuxa i que li havia donar un cruxir. 
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L quan abaxaren. anà a peu del Grau a la «Creu verda». 
I lo endamà comensà a fer feina ab mí. de ferrer. i està bo i mai li ha fet 

mes mal la cuxa. ni cosa niguna. 
I assò es la veritat. 
Fonc-li llegit devant i dix que estave ben escrit. 
L per no saber firmar. ho firmà lo senyor visitador general. 
(47) A 13 de agost 1642. constituit personalment lo senyor doctor Diego 

Desclapés i Montornes prevere. visitador general de tota esta diòcesis de Ma
llorca. en la vila de Sineu. comparagué citat}uan Torrem. notari. el qual jurà 
en poder del dit senyor visitador. 

E dix ser de edat de 36 anys. 
Interrogat digue lo que li acontegué venint de Nostra Senyora de Lluc 

quan caigué per lo camí en unas voltas. després del Barracar. 
E dix: - Jo haurà 3 o 4 añys que tirí una malaltía molt grave. de la qual 

estava totalment desausiat de los doctós que eran lo doctor Cugujada. Fran
cesch Mas i Cristòfol Alguer i prometé que si Nostra Senyora de Lluc me 
ajudave aniría a visitar la sua santa casa ab tota la familia i qui voldría venir 
ab ma compañía i prometí de portar-hi un albat. 

I axí ab compañia de circa de 40 personas anarem a Nostra Senyora de 
Lluc per complir lo vot. Després que hagué complidas mes devocions i pro
mesas. abaxant de dita santa casa quan forem a les voltes del Barracar jo 
anave cavalcant ab un burro jove. el qual tingué por de un mul i arrancà de 
correr i prengué per el ribàs i llansa.m de alt abax. I lo dit burro restà enbar
cat en un ravell. havent-me !ansat demunt una roca viva de altària de 20 
palms i havent-me !ansat demunt dita roca invocí al matex punt a Nosy-a Se
nyor¡i de Lluc. perdí lo sentiment i al cap de un poch. tornat en mí. vaig 
veura molts qui me acompañaven que ploraven pensant que me havía batut 
al cap i era mort de dita caiguda. 

Però jo. encontinent que torní en mí. e.m trobí tant bo i sa com antes de 
la caiguda. sens tenir cosa niguna del cos dañada. ni.m va fer mal res. que 
entenc que era impossible naturalment. no havent-me batut lo cap. 

I axí me.n aní en ma casa tan sa i bo com ne era axit. 
I a les hores promateren de tornar a Nostra Senyora i axí ho compliré. Jo 

me muller ferem infinites gracies a Nostra Senyora. 
Interrogat digue quinas personas podien testificar de la dita caiguda. 
E dix Juan Vives, qui 'porrave lo burro per la cadena. i Jaume Rabassa. fill 

de Toni. i Antoni Dalmau. 
Fonc-li llegit e dix que estave ben escrit i axí ho firmà de sa ma. 
Juan Torrens. notari. firma lo demunt dit. 
(48l Dicta die. comparagué citat devant dit senyor visitador J aume Ra

bassa. el qual jurà en poder de dit senyor visitador de dir la veritat. 
E dix ser de edat de 25 anys. 
Interrogat digue lo que sap de una caiguda va fer mossen Juan Torrens 

venint de la casa de Nostra Senyora de Lluc. 
E dix: - Jo anava en compañía de dit senyor Juan Torrens i abaxant de la 

casa de Nostra Senyora de Lluc. quant forem a las volras antes del Barracar 
anava jo a unas 5 passas lluny de dit senyor. Quant fonc a una volta; volgué. 
lo burro. passar devant de altre cavalcadura i no podent. envestí i !ansà lo dit 
senyor per un ribàs de altària de 20 palms i jo vaig veura que pegà de cap 
demunt una roca viva i restà de espallas. 
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Tors. al marex punr. invocarem a Nosrra Senyora de Lluc i ploranr per
que nos pensavem que fos morr. com no.s movía i passar un poc se alssà i 
caminà. ab los propis peus. sa i bo. dienr que no li feia mal cosa niguna i 
rornà cavalcar al marex burro com si no fos esrar cosa niguna i al dia de vui 
esrà sa i bo. 

Fonc-li lle¡?ir devanr i dix que esrave ben escrir i per no saber escriura ho 
firmà lo senyor visirador general. 

Dr. Diego Desclapès i Monrornes. Visirador General. 
(49> Dicta die. comparagué cirada devanr del dir senyor visirador la se

nyora}uana Torrens i Sa/oma. la qual jurà en poder de dir visirador de dir la 
ven rar. 

E dix ser de edar de 25 anvs. 
Inrerrogada diga lo que sap .de una caiguda que va fer Juan Torrens. son 

marir. veninr de visirar a Nosrra Senvora de Lluc. 
E dix: Haurà circa de rres o quar~e anys que esrigué lo demunr dir Juan 

Torrens mon marir. malalr de una malalría ran grave rors lo ringueran per 
morr. renunciar de rres merjes i havenr fervor de visirar a Nosrra Senyora de 
Lluc curà. a lo que enrenen molrs. miraculosamenr i per gràcia de Nosrra Se
nvora de Lluc. Anarem aprés a complir lo vor i a la rornada a unes volres 
anres de arribar al Barracar caigué casi a plom de un ribàs que rendría mes de 
vinr palms. poc mes o manco. 

I jo viu. de mos propis ulls. perque caigué devanr de mí i ab ell caigué la 
cavalcadura. si be no arribà per que resrà a un ravell. 

l reninr-lo jo ja per morr i rors los qui venían en nosrra compañía de la 
marexa manera. quan fonc rornar en sí del regiramenr de la caiguda no ringué 
mal ni lesió alguna sinò sols un escarrinxer al call de la ma de molr poca 
consideració. 

I assò ringueram rors indubiradamenr per miracle de Nosrra Senyora de 
Lluc. perque donanr. com donà. de cap era naruralmenr imposible que no.l 
hagués uberr. 

I assò es la verirar per el juramenr que he presrar. 
Fonc-li llegir e dix que esrave ben escrir. 
I per no seber firmar ho firmà lo senyor visirador. Dr. Diego Desclapés i 

Monrornes. 
(50) Dicta die comparagué cirada devanr del dir senyor visirador general 

Magdalena Ferriola i Sa/oma. la qual jurà en poder de dir senyor visirador de 
dir la verirar. 

E dix ser de edar de 60 anys poc mes o manco. 
Inrerrogada digue que sap de una caiguda que va fer Juan Torrens veninr 

de Nosrra Senyora de Lluc. 
E dix: - Jo venía en compañía de dir Juan Torrens de complir lo vor que 

havia fer de visirar a Nosrra Senyora de Lluc perque lo havía curar, segons 
deien, de una grave malalria. I quan forem prop del Barracar senrí derràs de 
mí que invocaven Nosrra Senyora de Lluc i giranr-me vaig veura al dir Juan 
Torrens que era caigur de un ribàs que renía de alrària 20 palms poc mes o 
manco. 

I quan creiem que se havía barur lo cap o que se hauría fer algun gran 
mal, lo rrobarem bo i sa. 

I assò es la verirar. 
Llegí-se-li devanr i dix que esrave ben escrir. 
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pt.r no saber firmar ho firmà lo dit senyor visitador. Or. Diego Descla
pés i Montornes. 

(51) Dicta die comparagué. devant del dit senyor visitador general citada. 
Catalina Fiola. la qual jurà. en poder de dit senyor visitador. de dir la veritat. 

E dix ser de edat de 45 anys. poc mes o manco. 
Interrogada digue lo que sap acerca de un mal que tingué a la cama Rafel 

Esteva i de quina manera curà. 
E dix: -Jo vivía veinat de la casa de dit Rafel Esteva i essent miñó viu 

que.l portaren de ciutat ab una cama molt inflada qui a poc se gastà de ma
nera que vingué a tenir lo os de la espinella tot descarnat i de manera que se 
li veia el llum entre el dit os i demés de la cama. 

Un día que.s feu treura al corral. jo.m trobave present i ell nos feu axir 
fora i a cap de un poc comensà a cridar que se havia tret lo os. 

Acudiran tors i veran-lo ab lo os en la ma i que li axía de la cama gran 
còpia de sanch negra i corrupta i de les hores comensà a estar millor i crec 
que lo curà Nostra Senyora de Lluc. perque no se li aplicaren remeis nigun 
sinò alguns pedaços nets i perque jo li he oir dir moires vegades i demanar a 
Nostra Senyora de Lluc que.l curàs que ell la aniría a visitar. 

I assò es la veritat. 
Fonc-li llegit e dix que esrave ben escrit. 
I per no saber firmar firmà lo senyor visitador general. Dr. Diego Descla

pés i Montornes. 

(52) Dicta die et anno comparagué. citat devant del dit senyor visitador. 
Rafel Estera. de la vila de Sineu. el qual jurà en poder de dit senyor que diría 
la veritat de lo que se li demanaría. 

I dix esser de edat de 40 anys. 
Interrogat digue com curà del mal que renía en la cama essent mmo 
E dix: -Com jo era de edat de 14 anys servint en ciutat a un pescador 

me fiu mal a una cama i cresqué de manera que.m tornaren a esta vila de 
Sineu i com jo no tenía para. ni mara. aní a casa de una germana meva i allí 
procurarém de curar pero havent-se.m fet tres forats en la cama se.m vingué 
a podrir la carn i restà lo os de la espinella net i segregat del tot en tot, de 
manera que no.s tenía sinò los dos estrems. I un cirugià que cridaren, qui.s 
deia Juan Morera. resoltament digué que se me havia de tallar la cama i que 
ell no se arrevía a curar-me perque no.s trobave que tingués cura. 

Pero jo, invocant de continuo a Nostra Senyora de Lluc. ab confiansa que 
me havia de ajudar. moires vegades. prometí que. si curave. aniría a visitar-la. 
I mon cuñat prometía lo matex i que mi aportaría en braços desde la «Creu 
verda». 

El dia de Nostra Senyora de Mars trobant-me molt afligit diguí a mon 
cunyat que.m cregués al sol perque jo era arribat a ral extrem que ja no.m 
podía moure. 

I estant allí. comensí ab mes pròpias mans a temptar lo os. I, ab la forsa 
que hi fiu. lo treguí a la part devall i el desencaxí de la part superior i ischem 
de la part devall molt sane negre i corrupta. 

I invocant sempre a Nostra Senyora de Lluc, desde les hores, comensí a 
millorar i encara que, per lo os que hi tinc manco, m.és restada la cama curta, 
puc caminar i camin sens niguna dificultat, de manera que essent anat a visi
tar 4 vegades a Nostra Senyora de Lluc, la primera per complir lo vot i les 

238 



NOS1RA DONA SANT A MARIA DE LLUC 93 

tres últimas per devoció sempre he pujar a peu les cosras i tenc propòsit de 
pujar-les aquest any en que.ns trobam. 

I esta cura no la puc atribuir sino a miracle de Nostra Senyora de Lluc 
perque vinguí a estar tant mal que dos vegades se.m administrà lo sagrament 
de la extrema unció. com també per que el mal de la cama era tal que tots el 
qui la veien deian que no tenia cura. ni se.m aplicà remei nigú. 

I en esta malaltía marexa experimentí altre favor de Nostra Senyora, que 
vivint me germana i mon cunyat molt pobrament no.m podían donar sino lo 
que ells menjaven que eran llagums. peix selar i altres menjars de aquest gè
nera i. per beura. aigua. I quan vingué la quaresma en que hi havia menos 
remei de provehir-me comensà anar una genera per vila matant ga.!inas en los 
corrals i los amos les me anaven portant. de manera que cada dia en renía i 
hagué dia que en tinguí tres i ab aquest socorro i aliment comensí a cobrar 
forces. 

I llegí-se-li. Digué que estave ben escrit. 
I. per no saber escriura. ho firmà lo dir senyor visitador. 
<53l En la ciurar de Mallorca el 20 de novembre 1642 comparagué citar 

Miquel Llobera. de la parròchia de Lluc. devant del senyor doctor Diego Des
clapés. prevere i visitador general de tora la diòcesis. el qual juren poder de 
dir senvor de dir la veritat. 

,E dix ser de edat de 60 añys. 
lnterrogat digue lo que sap de una caiguda que feu Jaume Llobera, nebot. 
E dix: Mon germà Jaume Llobera em digué que lo dit Jaume son fill i 

mon nebot era caigut a mar i que estave sospés en un resingle i jo vaig anar a 
la Çalobra i no havent-hi trobada barca passí a Tuient avont ne trobí una de 
caña i perque lo amo d 'ella era un home vell i son fill, qui la solfa aportar, no 
hi era. pugí a la torra de la Mola i porrí-me.n a Jaume Canals. qui.m va fer 
pler de aportar-la fins al lloc avont era caigut mon nebot. que passa de una 
llegua i mitja de distància. I trobí.l molt malmanar i no puc atribuir sino a 
miracle que. essent caigut dins de mar que es an aquell puesto molt fondo, i 
no sabent. com en efecra no sap. nadar, no.s fos negar. I perque ell no.s po
dia moure. ni valer-se. lo abaxarem ab una flassada i una corda i, a plom. lo 
posarem dins de la barca. qui no era capàs de anar tres homens, i así lo haguí 
de restar en el restingle i el qui me havia ajudar lo se.n portà a son pare i 
altres qui l'aguardaven a la Cala Mitjana per desembarcar. 

I sempre li oí dir que la Mara de Déu de Lluc li havia ajudar. Aprés esti
gué circa de dos mesos malalt i últimament ha curat i esrà, lo dia de vui, bo i 
sa. 

I per ser la veritat i no seber firmar ho firmà lo senyor visitador, Dr. 
Diego Desclapés i Mantornes. 

( 54) En la ciutat de Mallorca, als 14 de janer 164 ), comparagut devant 
del Dr. Diego Desclapés i Mantornes. prevere i visitador general del Ill. i 
Revm. Sr. Fr. D. Juan de Santander. bisbe de Mallorca, Pere Onofre Verger. 
cirurgià. natural de la present ciurar i habitador de la vila de Inca. de edat 
segons dix de 62 añys. 

El qual. pres de jurament, prometé dir veritat de lo que sería interrogar. 
Interrogat diga lo que sap i enten de una cura de cerres ferides mortals 

que rebé Alexandra Suave milanès. i si enten que miraculosament curà per 
gràoa de Nostra Senyora Santíssima i veneració de la sua santa imatge de 
Lluc. 
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E dix: -Jo fui cridar per los Revds. Pares del Col·legi de Nrra. Senyora 
de Lluc per a que curàs el dir Alexandre Suave haurà circa 14 añys i trobí.l 
en un aposenro del dir Col·legi ran malrracrar que. sols en lo cap. renia 22 
ferides i algunes de elles morrals. 

I com esrave ror inflar i sens senrirs tinguí per desesperada la sua salut i 
axí lo diguí als qui me havian cridar per a curar-lo, per imporrunació dels 
quals posí-ma a la cura i la proseguí vuir dies continuos i. sobre el magisteri 
de la arr de chirurgia i les marexes forses de la naturalesa. C0'1eguí que millo
rave el parient i que curave de les dires ferides. puys. requirint algunes de 
elles que eran morrals que se li rrepanassen los cascos i alsassen les pans qui 
estaven subintrades. no tingué mai accidens qui ho demanassen. I de ral ma
nera es perficionà la cura fins a cobrar perfera salud. que la rinch per miracu
losa i assò judiche per la pericia i esercici en l'art de chirurgia. que ha que 
exarcira 49 anvs. 

I dir pacie~r me digué que. exint de visitar la santa casa de Nostra Se
nyora de Lluc. uns compañons seus. estant ell resant lo ofici de Nostra Se
ñora. lo volgueren marar per a robar. I li pegaran tants de colps en el cap i li 
tiraran tantes pedrades que. roralment lo cubriren de pedres i lo dexaren. 
pensant que era morr. després de haver-lo despullar de la roba que aponava. 
i ell. sempre invocant Nostra Senyora de Lluc. desdeun lloc freguós i de 
bosch espès. sens saber via . ni camí. arribà dretament a la santa casa. ahont 
fonch anar i hospedar dels col·legials de ella. 
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Figura . l. Imagen de Nuestra Señora de Lluc, como se venera hoy cras la 
restauración. (Foto corresía del Santuario). 
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Figura 2. La imagen vista del reverso, según una vieja fotografia, que muescra 
los machones de las coronas <Foto corcesía del Sancuario). 
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Figura 3. La Virgen de Lluc, el sancuario y sus caminos, en un cuadro del 
santuario del siglo XVIII, dereriorado <Foto Llompart Mayans). 
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Figura 4 . La aparición de la Virgen de Lluc, pintura de Giovanni Giacotti 
(l 7 29), guardada en el santuario (Foto Llompart Mayans). 
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Figura 5. La Virgen de Lluc en su sanruario y la panoramica de sus carninos. 
Grabado. Original en la Biblioteca Pública de Palma. Unicum. 
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Confrardfas de Noftrc Scñora de 
Lluc b. 

\O l 

hgura 0. GrabaJo Je la V!fgen <le Lluch con sus halladores, la panoramica ck 
sus caminos y e l sanruario. Obra de Antoni Bordoy. Mediados del siglo 

XVlll. 
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Figura 7. Grabado de una Virgen a la moda del primer Renacimienro, de aire 
valenciano, con la leyenda «Confrares de la Verge Maria de Lluch». Original 

único en la Biblioreca Pública de Palma. 
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Figura 8. Grabado con la Virgen de Lluc, de medio cuerpo, sobre el 
sanruario y el paisaje del contorno. Ejemplar unico en el santuario. Anterior 

a 1610. Imita la iconografía montserratina, como la figura 5. 
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On. PH!LIPE POii. LA GRACIA DE otm PEY DE CAST!• 
lh. de: Ar.&~1..·n, ~i. Mallorca, &c.· 

1 ptr (~ 11•:4. tln. fo(tplul••'""º J,(¡,,,_,,, Off'1io Tbt. 
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.. cl C.t!· &'o, 1 S1n1u1do de NurAu Scñon olc Lluc:h Cfl 'ucre olc M11çopieu ._ 
""""º old ((llli~n.•t 1ño (e ,,..fct110 pe11c:•09I. d ic1:r c!o . c¡ur t" ' la Carholiu M1gcllac 
411 56.•n•" m• Srn" Rty 1.>u11 rht11pc.4c trii• "'""om, P·" . irl nu7ou olto41,iu, 
'""°'• y duocio• i od11, N~c fta. Sciot•. 1 l rcucio• dtl Poor q.uc lo,,, "''00«• 
Cd 41eho S1MPUio. torc:ttho pia urdo1 l•• &c.iH101. J collcAucn olc li"'°'-t •• 
M uf.11d1 C1í1, 7 S11111111io t. "''fmo. pidlr1101. u1rvpcionu, J pcrroe•ti,.11, 'l'l' 
ft htlbnn conctdid•• pe-r 1 .. Bacinuot. y Collt ll01t1 de .t• ~1fa de h V11ge• .i1 

N1uln S:iora de Mo111f~u11 en rl\e R1y110, que fe i•·di•11h1t• en cl Rol P11ulc:g10 dc:Íptthado en M1• 

1~~~.:ir.;,•:ad~i1ch!c~!f:(i~ ~~·7,U:~cu11:;.1¡ ~.~;,.:~~¡' n!~·! 'f::::;. yydc:~n;:..,~:1~l!11:•:f• = 
cio1u,h S.111•,.io tic 11 Sacu1i:"6m1 Vi1gc11, i quill cno n•10 11 miri fa M•&cht COn>O fe ftt&niicla 
ca 11 c i•do Pti ilfgio¡ Y pot 0111 ruc Ín • , ... •lJ eo111.ct1 • cl que 1 d1e:h• &cinno1. y Collcc, 
1ou1 fe 1 11ardoo cibÍ.r•cn. y mu1re11i111 101 11ÍftidO. 1lu lu Pri11kf_i0t. peur 1auut, Ul•aipcionu, fr¡•n, 
J corw:i fe htll•• coacrtlidoe, por d1cho Scur>iflitm Sciu l.•J Oua Plullpc. l'l"lpOll'lltftrc h111111dolc Pelf 
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hmof11u. r BlciMro1, r q ·•r pua cllo Ít tldp1d1cr 111 ordcNI 11tu:lh1l.at. Al Fit de la qual P rdc1011 fuc 
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:·~!:),':ª~,;:.:.~. t,s.:~~~~· ,:c~,~.::::.'·,!;.'::_ª1!'~~~~·°'~·~~·~~;:: 
'l"' •o e;, opo11¡1n °alo que fa M ¡cll:u '" c.oñ1rado d,fpun de d1~hr1 P11•ile¡io• 111•i:.c tllfC1tty•lc1 
0r49fln p.-ot11ide. Y coa Me• d~o por 11 kl. A .. tnida CT\ 111•nc dt Mr.·~o d&I couunit Aio 171). 

~!e; ::C:!:~J1d;•,:"'~.:: 3:~!;,·~:1:1~c~t~OO..;n! r,'',~ºa~~~i:: .• ~;ti::d~r~:::!'~'(¡~:: 
da ttqoiridOI por pauc da ditho Coll~gio. ' S111nuio ilc la Vi•¡n d1 Llo.h cada t'llO " f• .tift114lo 
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b W. t(uir• poc C. •Ïdo. M .kl&ullo Li (u .-.C-¡1, 7 OhUoc-. 

Figura 9. Grabado de la Virgen con sus halladores y el sanruario a sus piés. 
Grabador: Francesc Rosselló. Privilegio de Felipe V a los colecrores de 

limosnas (1 723). 
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p ais reben tlns ~ran s (avort 
de. vostre Santa figura, 
dtiuno's de. Lluch Verge .pura 
que eo lo Cel gosem de Vo1. 

Lo nom de Lluc vos conv~ 
per ser co11 .molt notoria, 
qut Lluch 1e de1• tamW 
quiu1 trob' dS diu Ja historia: 
Y la llum de grans aràort 
11e troba ah lai etpuura, 
dauoot '1e Lluch Verge &e. 

Dit apte ' 1a . nsprada 
buue gnn claredad, 
al Jloc hont foreu trobade 
segons Lluch d~ui at Abat: 
Lo quahb zd piad6t 
visit' VD'tre Figun , 
·G1uno1 de LI uch V crge &c. 

f p<r Patrona hem elegia: 
Donant ' Deu gran• Jlaort 
per tau &0Jemoa ventura, 
dauooe de LJuch nrge &t. 

Cubertu toll 111 parttJ 
de l'ostre J¡lesi1 Santa, 
dels miracle. que hnc11 íet1 
per la Fe qucu1 tanim tanta: 
S.tlut 4e anima, y coe 
tenim per TOltra 1'1¡1Jn, 
daunot de Lluch Verge &c. 

f Deabaratar'" lt1 V°' 
per honrar Yostra Figura, 
dauaot do Llu eh V erg e &c. 

!o Yottra Casa ae¡rad1 
troban sati1f1cci6, 
J01 a1ch1 molt bona puada 
los pobre1 provi1i6: 
Cobrtu Uum 101 pecadon 
co.otemplant vostre figura, 
dauaos de LJuch Vf'rge pura 
que <a lo C.l '°'"" da V oa. 

Confiant de Vos Sedora ~ 
lot cath~ l¡&o JUbcrtad, f TORNADA. 
Joa marinet'I dt cada bora l 

¡. He1pan de ttmptslad; f Per lat puades dolora ~ 
Posats en pas ptrill61 t 
vostro llum Jos astgura, 

daunos de Lluch Verge pan ~ 

!s molt sabuda la historia 
l ..tou .morena en figura , 

dauqoa de Lluch Verge &c. ti- que en lo Cel goum de Vo1. ~X. 

Descabtrt aqel1 tTC1or quant los moros iohumanJ En la lmprent• de JrWip 
1b que Deu vos enrriqula, penuvan tanar-Yictoria f C11asp dc11ant la I'•mú X 

~ ~ •• , .. ~ ....... l "···~ ,,,........ • ~ ,,,. ,.,.,... ~ 

~ Devots y devotas de Nostra Senora de lluc/i. ~ 

e :o::;ocnn::aoo.:.~Xll XX:OO.'.J.'CO<..O:;;l(';:X'.;4::nr •• oo:~ 

Figura 10. Gozos de la Virge n J e Lluc. Dacados en 18 14. lmprenca 
Felipe Guasp. 
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Figura 11. Gozos de la Virgen de Lluc. Grabador: Tauló 1830. Ejemplar 
conservada: Guasp 1842. 
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·-·-

Figura 12. Gozos de la Virgen de Lluc. Edición retrospectiva, de 1952. 
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Devou i> y àevotas de nollrc Señara 
de Llucb. 

Figura 13. Grabado de la Virgen de Lluc, del libra de R. Busquecs (1685). 
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Figura 14. La Virgen de Lluc con sus halladores, sobre el santuario. 
Grabado de Francesc Rosselló. Primeros del siglo XVlll. 
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Figura 15. La Virgen de Lluc con sus balladores, sobre el santuario. 
Grabado barroco de Melchor Guasp ( 1764). 
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Figura 16. La Virgen de Lluc, con sus halladores, sobre el santuario. 
Grabado barroco de Francisco Muntaner ( 1764). 
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+ : :. :.: .. , · ILA,MAORE.SANTISSINWIPiiiiMiíiilllliílllililill¡¡¡¡¡¡,¡¡iilíiiílií¡j¡¡,¡,¡~ 
DE, LLUCH 

El lll~"'yll'.""S!'D'iPcd"' RuhioCeudióloyHerrero QJ,~o cl! .M;illon:a Cl>nred.i3'4o.rlias 
de ladul¡jem:Ía a tgJ.>$ !01 fiéU,;: c11ie con <Íevacio1\ t"efiren l{JUI """,M¡,i•Ïlldlibnte ,<¡a lrnaYf" 

'-"""·-~ ......... o.J <:;#1...fo'J .._...,,. .... _ t_A.;. ... _lf'fe. 

Figura 17. La Virgen de Lluc con sus halladores sobre el sancuario. 
Grabado barroco de Francisco Muntaner ( l 790). 
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NUESTB& srioa& DE I.LUCB. 
Los lllmos. y Rmos. Sres. D. Pedra Rubio Bentdicto y Hmcro.y D Antonio f erez de Yrias Obispos 

de Mallorca. roncedicron 40 doa1 de lndulgcnr•a cada uno. a todoa los fielcs qur con dcvoc1on resaren 

una Asc Mana dclante esta lma¡en. 

Figura 18. La Virgen de Lluc con sus halladores sobre el santuario. 
Litografía de F. Umbert. Mitad del siglo XIX. 
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Figura 19. Hallazgo de La Virgen y fundación oficial del sancuario. 
Grabado valenciano de Giner (1 754). 
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Figura 20. Escampa devocional de la cofradia. Siglo XIX. 
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Figura 2 l. Estampa devocional de la cofradía. Siglo XVlll. 
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Figura 22. Estampa devocionaJ de la cofradía. Siglo XIX avanzado. 
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Figura 2 3. Aparici(>n de la Virgen según el pintor Fausto Morell. 
Fines del siglo XIX. 

266 



o 

NOSTRA DONA SANTA MARIA DE LLUC 

NOSTRA SENYORA DE LLUCH 

Dibuix de D. Ignaci Furió 
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Figura 24. Aparición de la Virgen según el dibujanre lgnacio Furió (1934). 
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Figura 25. Aparición de la Virgen según el dibujante Anronio 
Jimenez 0934). 
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