
Horaris 

Abril, maig i octubre: 
de dilluns a divendres de 10’00h a 17’15h
De juny a setembre: 
de dilluns a divendres de 10’00h a 18’15h
De novembre a març: 
de dilluns a divendres de 10’00h a 15’15h
Dissabtes de 10’00h a 14’15h

Tarifes

Entrada general  4€
Entrada combinada Catedral-Museu  8€
Entrada reduïda*:

Residents Illes Balears  2€
Estudiants  3€
Majors 65 + Persones en atur  3€
* En aquests casos, s’haurà de presentar l’acreditació corresponent 

a taquilla.

Entrada gratuïta:
Tots els dissabtes 
Infants menors d’11 anys
Alumnes residents Illes Balears

Serveis

Visites guiades
Servei per a la concertació de visites per a grups i escoles
Sala d’exposicions temporals
Tallers didàctics
Museu adaptat per a persones amb necessitat de suport

Planta Baixa

Primera Planta

Sales d’exposició permanent

Recepció

Espai Església

Espai Jesucrist

Espai Mare de Déu

Espai Sants

Sales d’exposició temporal

Oficines

 Aula didàctica

Aula de conferències

Serveis

Accés

Informació

Consigna

Escales

Ascensors

Banys
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Museu
d’Art Sacre

de Mallorca

Crucifixió
Pere Terrencs (1514)
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Escales
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MASM

Carrer del Mirador, 5
Palau Episcopal
971 713 133

@museuartsacremca

www.museuartsacredemallorca.org



El Palau

El Museu s’ubica al Palau Episcopal, la casa del Bisbe, 

cap de l’Església de Mallorca. Aquest edifici representa 

un dels edificis més importants de la història del 

cristianisme a Mallorca.

L’origen del Palau es remunta als inicis del segle XIII, 

després de la conquesta de Mallorca, coincidint amb 

l’establiment definitiu de la Diòcesi. L’aparença actual 

de l’edifici és fruit de les nombroses intervencions 

promogudes pels diferents bisbes de l’Illa, des del segle 

XIII fins a l’actualitat.

Els Espais

 Jesucrist

 És la figura central del cristianisme. És el Fill i 

l’Encarnació de Déu. Els cristians segueixen el seu 

missatge i les seves ensenyances. 

 En aquest recorregut es recullen un conjunt 

d’imatges que expliquen la vida i mort de Jesús. 

 Mare de Déu

 Maria és la mare de Jesús. També se l’anomena 

Mare de Déu per destacar aquest fet o Verge Maria 

per haver donat a llum Jesús essent verge.

 En aquest espai es destaca la figura de Maria, mare 

que acompanya en amor i dolor al seu fill. 

 Sants

 Són cristians destacats per les seves accions i per la 

seva relació amb Déu.  Aquest itinerari està dedicat 

a donar a conèixer diversos sants i santes destacats 

en la tradició mallorquina.

 Església

 L’Església és el conjunt de tota la comunitat de 

creients. En aquest espai es troben vàries peces, 

testimoni de la fe i la devoció dels cristians. 

El Museu

El Museu d’Art Sacre de Mallorca és el primer museu 

de Mallorca dedicat a conservar, exposar i difondre 

una col·lecció de temàtica, ús i procedència religiosa. 

Aquesta col·lecció és testimoni històric de la cultura 

i del patrimoni que la fe cristiana ha generat al llarg 

dels segles a Mallorca.

Les sales del Museu estan dedicades a explicar els 

pilars fonamentals del cristianisme: Jesucrist, Mare de 

Déu, Església i Sants. Les obres s’exposen seguint un 

ordre temàtic, acompanyades de textos per una millor 

interpretació del contingut.

Les Imprescindibles

1. Mare de Déu del Roser, Taller dels Oms, Segle XVI (Espai Mare de Déu).  2. Sant Cristòfol, 
Miquel Bestard, Segle XVIII (Espai Sants).  3. Sant Jordi, Pere Niçard, 1468-1470 (Entrada museu).  
4. Retaule de la Passió, 1290-1305 (Espai Jesucrist).  5. Solitud de la Verge, Ricard Anckermann, 
1887 (Espai Mare de Déu).  6. Taula de la Trinitat, 1523-1525 (Espai Jesucrist).  7. Retaule de Sant 
Pau, Segona meitat segle XV (Espai Església).  8. Rimmonims, Segle XV (Espai Església).  
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Selecció de les obres més importants del MASM.


