
El bosc de Son Sunyer, on es troba el convent de la 
Porciúncula, és el pinar litoral més ben conservat del 
terme municipal de Palma. Presenta una vegetació dunar 
típicament mediterrània, amb un ric sotabosc. Antigament, 
era un lloc solitari on s’amagaven pirates i contrabandistes. 
Avui, és un espai natural que convida a la trobada, el passeig 
i l’esport. Hi ha un jardí franciscà i el Forestal Park Mallorca, 
el parc d’aventura més gran de l’illa.

LA PORCIÚNCULA (PALMA)

La Porciúncula de Palma és un convent fundat l’any 1914 
pels franciscans del Tercer Orde Regular (TOR) amb la 
intenció d’instal·lar-hi un seminari franciscà. Avui hi segueix 
la comunitat de frares i el seminari ha esdevingut un col·legi 
concertat obert a la barriada. 

La paraula «Porciúncula» prové de l’italià Porziuncola, que 
significa ‘porció petita de terra’. El nom fa referència a una 
esglesiola que hi ha a la basílica de Sancta Maria degli Angeli, 
al municipi d’Assis (Úmbria, Itàlia), on el franciscanisme 
començà a fer camí. Era un lloc molt apreciat per sant 
Francesc, i és també on rebé «la germana mort».
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L’orde franciscà nasqué com una petita comunitat a 
La Porziuncola d’Assís fa gairebé vuit segles. Avui hi 
pertanyen més de dos milions de persones a tot el món, 
en les diferents branques femenines i masculines. Una 
d’aquestes branques és la dels franciscans del Tercer Orde 
Regular (TOR) que a Mallorca presta servei especialment en 
els àmbits de l’educació, la formació cristiana, la pastoral 
parroquial i l’atenció als més necessitats. Des d’aquí, 
ha fundat convents a diversos indrets d’Espanya, Viena, 
Roma, Amèrica del Sud, Mèxic i els Estats Units.
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SANT FRANCESC D’ASSÍS        2 

Sant Francesc d’Assís (1182-1226) és el fundador de l’orde 
dels franciscans, que es caracteritza per la reivindicació 
de l’austeritat i l’amor a Déu, al proïsme i a tota la Creació. 
Francesc era fill d’un ric mercader de teixits de la ciutat 
italiana d’Assís però decidí iniciar una vida senzilla, basada 
en l’austeritat, l’oració i l’entrega als altres. 

Es convertí en un seguidor de Crist i, ben prest, tingué 
un gran nombre de persones que l’acompanyaren. Fou 
canonitzat tan sols dos anys després de la seva mort. Se’l 
considera un exemple de vida.
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Aquesta exposició fou 
inaugurada l’any 2014, 
en motiu de la celebració 
del Centenari del convent 
de la Porciúncula. Mostra 
el canvi de la Mallorca 
pagesa i marinera 
d’antany a la Mallorca 
turística d’avui. Al llarg 
del passadís, el visitant segueix la història del turisme 
i contempla algunes eines d’oficis antics que ens parlen 
d’una Mallorca que ja no tornarà.
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L’església de la Mare de Déu dels Àngels de la Porciúncula, 
coneguda amb el sobrenom d’«església de cristall», és un 
dels edificis més espectaculars de l’arquitectura religiosa 
contemporània de Mallorca. Les obres, iniciades el 1964 i 
finalitzades el 1968, foren promogudes per fra Antoni Bauzà 
Gayà, segons projecte del gran arquitecte mallorquí Josep 
Ferragut Pou (1912-1968). 

Els materials principals són: formigó i ferro per a les nervadures, 
vidre i plom per als finestrals i fusta i bronze per a l’interior. 
La planta de l’església és ovalada, amb una longitud de 33 
metres en l’eix major i 23 en el menor. L’interior és per tant 
molt ampli i resulta alegre i acollidor. A més, gaudeix de molt 
bona sonoritat. El Santcrist de l’altar és obra de Lluís Maria 
Saumells i les altres escultures del presbiteri foren realitzades 
per Jaume Mir. Val la pena destacar el Sagrari i l’espectacular 
llanternó que corona l’altar, a 19 metres d’altura. 
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Rere l’església, trobam una petita plaça circular que ens 
recorda una era pagesa. Al centre, observam una escultura 
singular, obra de l’arquitecte Josep Ferragut. Està dedicada 
al gran savi mallorquí de l’edat mitjana, Ramon Llull (1232-
(1315), seguidor de sant Francesc. Es tracta d’un monument 
de ferro forjat amb una bolla del món sobre la qual es projecta 
la llum solar en passar per un forat situat al centre d’una gran 
ombrel·la de ciment armat que cobreix tot el conjunt. Es pot 
interpretar com una evocació a la Il·luminació divina que Llull 
rebé a la muntanya de Randa. La columna del peu presenta 
un fragment del Llibre de Contemplació en Déu, escrit pel 
Doctor il·luminat entre els anys 1271 i 1274.
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Les parets de l’església estan integrades per trenta-nou 
grans vitralls, dissenyats per Joan Baptista Castro i fabricats 
per «Vidrierías de Arte», de Bilbao. Envolten l’interior i deixen 
entrar-hi tota la llum de la Mediterrània, que es projecta en 
infinitat de colors. Es tracta de sis-cents metres quadrats 
que, amb tècnica medieval i estètica moderna, mostren 
diverses imatges bíbliques, com també escenes de la vida i 
el pensament de Sant Francesc. Les divuit vidrieres de l’altar 
il·lustren el «Càntic de les criatures» del Poverello d’Assís. 

En conjunt, el visitant assisteix a un autèntic himne visual a la 
natura i al cosmos franciscà: el sol, l’aigua, la terra, les plantes, 
la mort, Dante Alighieri, la lluna, les estrelles, l’aire, el vent, 
el foc, Ramon Llull, l’arbre del bé i el mal, l’arbre de Jessè, 
l’arbre de la vida, la glorificació de sant Francesc, el Nadal de 
Greccio, els estigmes de sant Francesc, la Porciúncula i les 
quatre estacions de l’any. 
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El Museu de la Porciúncula fou inaugurat l’any 1971 després 
d’una intensa tasca de recerca i catalogació realitzada per fra 
Joan Llabrés Ramis. Presenta tres col·leccions (arqueologia, 
etnologia i numismàtica). S’hi exhibeixen prop de vint mil peces 
(algunes de gran valor), moltes d’elles fruit d’excavacions 
promogudes pels franciscans. Destaquen: un casc de bronze 
de les guerres púniques, un tall d’espasa preromana, una 
àmfora del segle III aC, una estàtua de bronze del déu Mercuri 
i una sonda de profunditat romana. La col·lecció d’etnologia 
ens remet a la Mallorca preturística, una Mallorca que a poc 
a poc ha anant desapareixent.
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