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1. Breu Currículum 

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de les Illes 
Balears i especialitzada en iconografia de Ramon Llull, a qui va 
dedicar la seva tesi doctoral (Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2014). 

Durant els anys 1998-2005 fou professora de la Universitat de 
les Illes Balears on impartí les assignatures d’Iconografia i Iconologia, i d'Art del segle 
XVIII. A la Facultat Antoni Gaudí imparteix Art Cristià del Renaixement i Barroc. 

 

2. Àrea de Recerca 
La seva activitat investigadora s’ha desenvolupat en temàtiques diverses. Els seus inicis 
són diferents articles sobre els retaules de Porreres (Mallorca). És coautora amb 
Caterina Veny del llibre La retaulística dels segles XVI-XVIII a l´església parroquial de 
Porreres (1998).  
També s’ha interessat per l’arquitectura popular, va participar al primer congrés de 
pedra seca a Espanya i l’any 2000 va publicar el llibre Recull de barraques i casetes de 
Llucmajor.  
 
Entre els estudis més rellevants destaquen els llibres Itineraris documentals d’imatgeria 
lul·liana antiga (2018), Vivat ars lul·liana. Ramon Llull i la seva iconografia (2016), i 
els articles “Lullianae imagines: la iconografía de Ramon Llull i els principals episodis 
de la seva vida.” (2006), ‹‹En un instant li venc certa il·lustració divinal››. L’episodi de 
la il·luminació a la iconografia de Ramon Llull (2007-2008). “‹‹Dispositor sum 
sanitatis›› el sepulcre de Ramon Llull” ›› (2011-2012) i “Imatges i devocions lul·lianes: 
els processos de beatificació de Ramon Llull” (2018). 
 
Recentment ha publicat els catàlegs de pintura editats pel Consell de Mallorca 
juntament amb Marià Carbonell i Bartomeu Martínez Fons de pintura del Consell de 
Mallorca (1650c.-1939)(2012) i Fons de pintura i dibuix del Parlament de les Illes 
Balears (2015). 

 

 



3. Publicacions 
3.1. Llibres 
 

• Itineraris documentals d’imatgeria lul·liana antiga, Publicacions Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 2018, p.198. 

• Vivat Ars Lulliana. Ramon Llull i la seva iconografia, J.J. de Olañeta editor, 
l’illa de la calma, 65, Palma, 2016, p. 314  

• Marià Carbonell, Bartomeu Martínez, Miquela Sacarès,  Fons de pintura del 
Consell de Mallorca. 1650c-1939, Consell de Mallorca, col·leccions 
museogràfiques de Mallorca Gressol, 6, 2012, p.157 

• Marià Carbonell, Bartomeu Martínez, Miquela Sacarès Fons de pintura i dibuix 
del Parlament de les Illes Balears (2015), col·leccions museogràfiques de 
Mallorca Gressol, 7, 2015, p.181 

• Recull de barraques i casetes de Llucmajor, Ajuntament de Llucmajor, 2000, 
p.221. 

• Miquela Sacarès, Caterina Veny, La retaulística dels segles XVI-XVIII a 
l´església parroquial de Porreres, Ajuntament de Porreres, 1998, p.153 

3.2. Articles 

• “Imatges i devocions lul·lianes: els processos de beatificació de Ramon Llull”,  
Actes del congrés d’obertura de l’any Llull.  En el setè centenari de Ramon 
Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció, col·lecció Blanquerna, 
12, UB- UIB, Palma 2018, p.287-316. 

• “Convenció i excepció en la imatge dels gravats de Ramon Llull”, Imago, 
revista de emblemàtica y cultura visual, 8, 2016, p.143-153  

• Miquela Forteza, Miquela Sacarès, “Las xilografías antiguas del Bto. Ramon 
Lull. Repertorio luliano de la Imprenta Guasp”, Gutenberg- Jahrbuch, 2015, 
p.142-161. 

• “Ramon Llull, set segles d’iconografia”, a Món Llull, la influència invisible d’un 
savi, Sant Jordi, 2013,  Diari Ara, p.41-44. https://www.ara.cat >suplements 

• “‹‹Dispositor sum sanitatis›› el sepulcre de Ramon Llull”, Locus Amoenus, núm. 
11, Universitat Autònoma de Barcelona, 2011-2012. 
https://doi.org/105565/rev/locus.220 

• “‹‹En un instant li venc certa il·lustració divinal›› L’episodi de la il·luminació a 
la iconografía de Ramon Llull", Locus Amoenus, núm 9, Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2007-2008, p.101-125.  https://doi.org/105565/rev/locus.184 

https://doi.org/105565/rev/locus.184


• “Lullianae imagines: la iconografía de Ramon Llull i els principals episodis de 
la seva vida.”, a Memòries de la Reial Academia Mallorquina d´Estudis 
Genealògics, Heràldics, i Històrics, 16, Palma, 2006, p.137-147. 

• “Las construcciones de falsa cúpula de Llucmajor, (Mallorca).”, I Congreso 
Nacional de Arquitectura Rural en piedra seca, Zahora, núm 32, vol. II, 
Albacete, 2003, p. 671- 695.  

• “El redescobiment de la barraca cupulada de Son Monjo (Mallorca): una 
construcció estudiada per Joan Rubió”, Pedra Seca, núm 2, Barcelona, 2002, 
p.6-8.  

• Miquela Sacarès, Caterina Veny, “L´ornamentació a la retaulística barroca 
porrenca: el retaule del Sant Crucifici.”, a L´art barroc a Mallorca, Miscel·lània, 
IEB, núm 66-67, Palma, 2000, p.47-58. 

• Miquela Sacarès, Caterina Veny, “La retaulística barroca de l´església parroquial 
de Porreres: el retaule de les Ànimes”, Jornades d´estudis locals a Porreres, 
núm 2, 1999, p.149-158. 

• Miquela Sacarès, Caterina Veny, “Sobre l´antic retaule de Sant Sebastià de 
l´església parroquial de Porreres”, BSAL, 54, Palma, 1998, p. 425-432. 


