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Vora el portal 
forà del jardí del 
Museu, entrant a 
mà dreta, hi ha un 
ginebró (Juniperus 
communis), un 
arbust olorós i de 
fusta molt dura. Hi 
fou sembrat per 
evocar el nom de 
Juníper que Miquel Josep prengué quan ingressà als franciscans. 
D’altra banda, Junipero (en italià) era el nom d’un destacat amic i 
seguidor de sant Francesc d’Assís. Degué ser per tot plegat que el 
nostre personatge va prendre aquest nom tan singular. En aquest 
pati tan acollidor també observam una palmera altíssima, la boca 
d’un pou, diverses plaques commemoratives i una campana com 
les que fiten el Camí Reial de Califòrnia que fra Juníper va seguir 
a peu moltes vegades.

CASA I MUSEU DE SANT JUNÍPER SERRA (PETRA)

Sant Juníper Serra va néixer a Petra (Mallorca) el 24 de novembre 
del 1713, en el sí d’una família pagesa. Ingressà als franciscans 
i arribà a ser doctor en Filosofia i Teologia. També fou un gran 
predicador. Quan tenia 36 anys, partí com a missioner cap a 
Amèrica. Fundà diverses missions a l’Alta Califòrnia, com San 
Francisco, Los Ángeles o San Diego. Va morir a Carmelo el 1784, i 
avui és considerat un dels fundadors dels Estats Units d’Amèrica. 
El 23 de setembre del 2015 fou canonitzat pel papa Francesc a 
Washington.

La visita a la seva Casa Museu permet seguir la gran aventura 
d’un mallorquí universal. Inclou: 

•	 Casa familiar, al número 6 del carrer del Barracar Alt. L’any 
1930, fou comprada i restaurada pel Rotary Club. 

•	 Museu Pare Juníper Serra, al número 4 del mateix carrer. Fou 
construït el 1959 segons projecte de l’arquitecte Gabriel Alomar 
Esteve i  avui pertany a l’Associació d’Amics del Pare Serra. 

PETRA, BRESSOL D’UN SANT        1

L’infant Miquel Josep estudiava ben a 
prop de ca seva, al convent franciscà 
de Sant Bernadí (a 100m), fundat el 
1607 i considerat avui una joia del 
barroc mallorquí. La lectura de vides 
de sants li féu despertar la vocació 
de missioner i el desig de partir cap a 
terres llunyanes. Molts anys més tard, 
les capelles de l’església d’aquest 
convent l’inspirarien a l’hora de donar 
nom a les missions franciscanes de 
Califòrnia.  De ben jove ja mostrava 
dots especials per a l’estudi i per 

això el superior del convent va aconsellar els seus pares de dur-lo a 
estudiar a Palma. Així doncs, amb 16 anys, el nin partí cap a Ciutat a 
estudiar Filosofia i Teologia al convent de Sant Francesc. Al cap d’un 
any prenia l’hàbit franciscà i fou ordenat sacerdot, possiblement el 
1737.

ESCOLA AL CONVENT DE SANT BERNADÍ      3

INFÀNCIA I CASA FAMILIAR        2 

Sant Juníper Serra va néixer a pocs metres d’aquí, en un habitatge 
que no s’ha conservat. Fou batiat a la parròquia de Petra amb el 
nom de Miquel Josep Serra Ferrer. Quan tenia 6 anys, la família es 
va mudar a aquesta senzilla casa, on ell va viure fins als 16. Dels 
seus pares va aprendre l’ofici de pagès, uns coneixements que, 
anys després, li havien de ser molt útils per ensenyar destreses 
agrícoles als indis recol·lectors de Califòrnia.

A la planta baixa s’hi pot veure la cuina, una cambra i l’estable 
de l’ase; al fons, hi ha el corral, amb un forn de pa i una soll de 
porcs. Al primer pis, trobam la cambra dels pares i una estança 
amb estris agraris. 

JUNÍPER, UN NOM SINGULAR        4
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Juníper Serra va salpar del port de Palma cap a Amèrica el 13 
d’abril del 1749, amb 36 anys d’edat. L’acompanyava el seu gran 
amic Francesc Palou, que havia d’esdevenir el cronista d’aquell 
viatge sense retorn. Però el valent frare de Petra no va tenir el 
coratge d’acomiadar-se de son pare i sa mare. Llavors, en la 
tediosa espera d’una escala de 4 mesos al port de Cadis, trobà 
el moment d’escriure per a ells una sentida carta de comiat. El 28 
d’agost emprengueren la travessia de l’Atlàntic a bord del vaixell 
Villasota. Els darrers dies a bord, els mancava l’aigua i no parlaven 
per no gastar saliva. Finalment, a mitjan octubre, desembarcaren 
a San Juan de Puerto Rico.

UN ATZARÓS VIATGE CAP A AMÈRICA     5 

L’any 1767, el rei d’Espanya 
Carles III va expulsar els jesuïtes 
de tots els dominis espanyols. 
Com a conseqüència, el pare 
Serra (franciscà), fou nomenat 
President de missioners 
de Nova Espanya. Primer, 
les autoritats espanyoles 
li assignaren les missions 
de la Baixa Califòrnia 
(actualment dins Mèxic). Allà, 
concretament a Loreto, Serra 
va planificar l’expedició vers 
l’Alta Califòrnia (EUA), cap a 
on partiren el 1769 a través del 
Camí Reial. Hi havia pressa, ja 
que arribaven notícies que els 
russos, que ja havien conquerit 
Alaska, avançaven cap al sud.

BAIXA CALIFÒRNIA                   7

Els expedicionaris mallorquins arribaren a Veracruz, ja en terres 
mexicanes, el 6 de desembre. El virrei els va oferir cavalls per fer 
els 400 quilòmetres que els separaven de Ciutat de Mèxic. Però 
Serra va rebutjar l’oferiment i preferí fer el llarg camí a peu per viure 
plenament l’austeritat franciscana i conèixer el país. En aquella 
llarga caminada, la picada d’un insecte li provocà una coixesa que 
l’obligà a emprar per sempre més un gaiato com el que podem 
veure al Museu. A la fi, la nit de Cap d’any arribaren a la capital, on 
romangueren 5 mesos. Llavors fra Juníper s’adreçà cap a Jalpan, 
una de les 5 missions de Sierra Gorda, a l’actual estat mexicà de 
Querétaro, on hi havia molta de feina per fer. 

Al carrer Juníper Serra de Petra, just davant del Museu, hi ha 
10 magnífics cartells de ferro forjat i ceràmica. El primer de la 
dreta mostra precisament unes imatges d’aquestes 5 missions 
franciscanes, on el frare de Petra passà els primers anys després 
de la seva arribada a Amèrica: Jalpan, Concá, Tilaco, Tancoyol i 
Landa de Matamoros.

LES MISSIONS DE MÈXIC        6

En la marxa vers l’Alta 
Califòrnia, acompanyaren 
el pare Serra el franciscà 
mallorquí Joan Crespí, que 
actuava com a explorador, i 
el capità Gaspar de Portolà, 
que tenia al seu càrrec les 
tropes que protegien els 
missioners. Entre el 1769 i el 
1782, fra Juníper va fundar 
les 9 missions de l’Alta 
Califòrnia, entre les quals en 
destaquen algunes que, amb 
el temps, havien d’esdevenir 
ciutats tan importants com 
San Francisco o Los Ángeles. 

Al carrer de Juníper Serra, 
hi ha 9 cartells dedicats a aquestes 9 missions: San Diego, San 
Carlos Borromeo, San Antonio de Padua, San Gabriel Arcángel, 
San Luis Obispo, San Juan de Capistrano, San Francisco de Asís, 
Santa Clara de Asís i San Buenaventura.
 
L’any 1773, des de l’Alta Califòrnia, Serra retornà a Ciutat de 
Mèxic per entrevistar-se amb el virrei Bucareli. Allà redactà la 
Representación, una primera legislació que fixava que, a partir 
d’aleshores, els franciscans s’encarregarien de la tutela dels indis, 
frenant així els abusos de què eren objecte massa sovint per part 
d’alguns militars.

ALTA CALIFÒRNIA                           8

Juníper Serra morí el 28 d’agost del 1784 a la missió de San 
Carlos Borromeo (dita també de Carmelo), on descansa el seu cos 
difunt. Tenia 71 anys. A causa de la seva tasca com a fundador 
de les missions californianes, ha passat a la història com un dels 
pares de la pàtria nord-americana. Per aquest motiu, és l’únic 
espanyol que té una estàtua a la National Statuary Hall del Capitoli 
de Washington, on hi ha les figures històriques més il·lustres de la 
nació. El 2015, fou canonitzat pel papa Francesc a Washington.

I tot va començar fa més de tres-cents anys a Petra, un petit poble 
de Mallorca, a l’altre cap de món!

JUNÍPER SERRA, SANT I FUNDADOR DELS EUA    9


