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Ha passat un poc més d’un any des de que se celebraren les IV Jornades d’Estudis Locals
de Felanitx, organitzades de manera conjunta entre el Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx i l’associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, fins a les darreres tasques d’edició i
maquetació de les seves actes, que constitueixen el present llibre. Durant aquest temps
els autors han acabat de completar, polir i compondre les idees que de manera clara i
brillant exposaren a la Casa de Cultura el desembre de 2016. Tot sovint la tasca d’escriure
no és senzilla i molt menys la d’ordenar un discurs perquè quedi entenedor. Des dels
Amics dels Closos volem agrair-los el temps i l’esforç que han posat en la redacció dels
seus treballs, més si tenim en compte que molts d’ells no tenen per costum exposar-los en
públic o, fins i tot, no s’havien plantejat mai presentar-los a unes Jornades. Amb tot,
també hem de dir que en alguns dels textos els hi manca la revisió final dels autors, bé per
maca de temps o perquè la donen per bona. Si s’observen algunes errades o imprecisions
en demanan per endavant disculpes, una lectura crítica sempre hauria de servir per
avançar.
Dins del nostre calendari d’activitats, possiblement, tenim dues fites periòdiques que,
malgrat el temps i l’esforç en dur-les a terme, ens fan més il·lusió. La primera, és el sopar
de recreació històrica que cada estiu ens permet conèixer millor les diferents societats que
han anat poblant aquest territori, així com gaudir de les seves menges. En segon és, sens
dubte, l’organització de les Jornades d’Estudis Locals. Des d’aquestes línies, tornam a
oferir el compromís de l’organització de les V Jornades l’any 2019, esperant tornar a
gaudir de la col·laboració de l’Ajuntament (tant des de la Regidoria de Cultura com des de
la mateixa Batlia). Sigui com sigui, fem una crida a participar-hi!

Miquel Àngel Vicens i Siquier
President de l’Associació dels Amics dels Closos de Can Gaià

Per a un poble és essencial (i estratègic) conèixer la seva història i la seva cultura, no sols
per raons acadèmiques sinó sobretot per edificar un futur que sigui millor que el passat. I
una manera molt especial i important de fer-ho és celebrant unes Jornades d'Estudis
Locals. L’element d’implicació i de participació, així com el fet de compartir i tractar
aspectes a vegades oblidats precisament pel món acadèmic, és el que dona caràcter a
l’activitat.
Al desembre del 2016 vàrem tenir l'oportunitat de gaudir de la quarta edició amb unes
ponències d’alt interès. Poguérem conèixer més aspectes de la nostra història però també
aprofundírem en altres aspectes com el folklore, el feminisme, l'educació, els esports, la
fotografia... tots ells molt transcendents per conèixer de més a prop el nostre passat, el
present i, és clar, tenir indicis del futur.
Aquesta publicació, que transcriu totes les ponències que es varen presentar, és una eina
molt útil per difondre el nostre àmbit més proper i promoure el coneixement d'aspectes
felanitxers. Per a l’Ajuntament és un obligació de molt agradable compliment i alhora un
honor poder col·laborar amb l’edició d’aquestes quartes jornades, així com ja es va fer en
les anteriors edicions.
Cal agrair a l’Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià la gran tasca que han fet per
organitzar, altre cop, aquestes Jornades d'Estudis Locals. Per tant, només em queda
desitjar que es torni a organitzar, com més aviat possible, la cinquena edició.
Esper que aquest llibre que teniu a les vostres mans serveixi per agafar més consciència de
la nostra realitat com a poble, i que també serveixi per donar el seu fruit. Entre tots
podem fer avançar Felanitx cap a una millor convivència. Més informació, més
coneixement serveixen per apuntalar un Felanitx millor.

Joan Xamena i Galmés
Batle de Felanitx
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SANTS I MISTERIS D'ARGILA DE GERRER
Sebastià Barceló Obrador
BARCELÓ, S. (2018). Sants i Misteris d'argila de gerrer. IV Jornades
d’Estudis Locals de Felanitx: 135-148

INTRODUCCIÓ
Com diu el pare Gabriel Llompart, entenem per religiositat el fet de tenir present Déu a
l'existència quotidiana com un ésser real i invisible que de qualque manera maneja tots els
esdeveniments. [...] Dins el món de la mallorquinitat viscuda, la invisibilitat de Déu se
suplia amb algunes representacions que li donaven una relativa corporeïtat i de rebot feien
la Fe cristiana un poc més accessible i abordable. No em referesc tant a la paraula de Déu
oferta per l'Església de diferents maneres, ni als sagraments i sagramentals, oferts pel
clergat en els temples i fora d'ells, com, sobretot, a les imatges escampades pels
campanars, els creuers de camins, els curulls de molins, els tribunals de justícia, els
santuaris locals, les cases particulars i els pits de les persones més devotes.
El mallorquí d'antuvi era no sols un home religiosus sinó també un home iconologicus que
agraïa la presència de les imatges, les figuracions i els símbols de caràcter religiós.
La nostra gent va voler representar a la nostra terra no sols el Crist i la Verge Maria, sinó
també els àngels i els sants del que hom deia, amb expressió treta del cerimonial reial, la
Cort Celestial. [Llompart (1999, p.19)]
Tant és així que, sense sortir de Felanitx, trobaríem una bona partida d'aquestes imatges o
figuracions. Per fer una espipellada, la Marededéu dels Socors a la torre del molí d'en
Ploris, o el Santíssim Sagrament, patró del gremi de moliners a Felanitx, a la del molí d'en
Molandrí. O un anagrama del Nom de Jesús a la casa de ca n'Artigues, en el carrer de
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s'aigo, o el del portal de ca na Mosca, al carrer major, o tres més, a diverses cases del
mateix carrer del convent de les germanes de la Caritat.
Però no és aquest el tema que vull tractar, sinó unes imatges de religiositat popular,
obrades amb terra de gerrer per madò Margalida Adrover Nicolau, “mentirosa”. Algunes
d'elles varen ser fetes per representar el Misteri del Naixement de Jesús, d'altres figures
escenificaven alguns passatges bíblics, i d'altres, fetes senzillament per a la veneració
d'una devoció personal.

MARGALIDA ADROVER NICOLAU. FELANITX, 1841-1902
En el si d'una família pagesa, encara que aparentment benestant, formada pel matrimoni
de Nadal Adrover Julià i Catalina Nicolau Julià, a ca'n Mentirós, la casa número 10 del
carrer des juevert, devers migdia de dia 21 de desembre de 1841, arriba al Món la seva
filla Margalida; la quarta de sis germans, cinc nines i finalment un nin. Àngela (1835),
Joana Maria (1838), Catalina (1840), Margalida (1841), Antònia (1844) i Nadal (1846).
Pareix que tots reberen una primera ensenyança, on varen aprendre a llegir i escriure; així
consta als padrons municipals. Fins i tot, el seu germà Nadal era elegible en el cens per a
càrrecs polítics. Hem de pensar que saber llegir i escriure no és una cosa molt habitual dins
la classe treballadora d'aquest temps, i molt manco per a una dona. Segurament això va
permetre desenvolupar les seves inquietuds culturals i religioses.
Una de les poques notícies que trobam de la seva vida és la data, dia 23 de juny de 1871,
del seu ingrés a la confraria de les Filles de la Puríssima, establerta a la nostra parròquia
just un mes abans. La mort de son pare, l'any 1879, i que posteriorment, per herència, la
casa passà a la propietat del seu germà Nadal, va condicionar la seva partida de la casa
pairal, i va passar a viure a una casa de nova construcció a la plaça d'Es Rossells. No he
pogut consultar els padrons que comprenen aquests anys, ja que degut al trasllat de
l'Arxiu Municipal no estan catalogats ni es troben a l'emplaçament provisional d'aquest,
però així i tot hauria estat dins els primers anys de la dècada de 1880, ja que el projecte de
fer la plaça devora els abeuradors, no es va resoldre fins al mes d'agost de 1880.
Possiblement, durant aquesta nova etapa de la seva vida, va treballar a la gerreria de
n'Andreu Capó, en el carrer d'en Morei, molt avinent de ca seva, i on, segurament, va
adquirir els coneixements per obrar el fang. Mor a la casa número 8 de la plaça dels
Rossells, fadrina i sense descendència, la nit del 22 de desembre de 1902, el sendemà
d'haver complit seixanta-un anys d'edat.
És dins aquesta etapa, en els darrers vint anys del segle XIX i fins a la seva mort, on hem de
situar la realització de la seva obra, així com altres feines que feia, i li devien suposar un
petit sou, embalsamant animals, i fent pepes de pedaç, dels quals avui no en resta cap
indici (Informació oral d'Àngela Vicens i de Margalida Bennàsser).

LES GERRETES FELANITXERES DELS SEGLES XVII I XVIII I ELS OBRADORS QUE
PODEN INFLUIR A LA SEVA OBRA
En el segle XVI, i a les zones on el catolicisme era dominant es reflecteixen els objectius de
la Contrareforma. El Concili de Trento va proclamar que la pintura i l'escultura tenien un
paper important en la transmissió de la teologia. Qualsevol treball que pugui desviar la
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moral no serà acceptat, i serà inadmissible a les esglésies, mentre que qualsevol
representació del sofriment i la Passió de Crist, i l'agonia explícita era desitjable i
apropiada. Els reformadors catòlics reafirmaren la importància de l'art, amb el suport
especial a les imatges de sants i de la Mare de Déu. El canvi doctrinal tingué una
repercussió immediata a la representació iconogràfica, fins i tot a les expressions més
populars i en els objectes de la vida domèstica, que transmetien aquesta informació a una
població analfabeta. No és, idò, res estrany trobar ceràmica popular de finals del segle XVII
amb aplicacions d'imatges de sants i ornamentacions florals. És el cas de les restes que es
varen trobar als pous del convent de santa Catalina de Sena, a la ciutat de Mallorca,
durant les excavacions de 1965 i 1966.
Les gerres brodades prenen, ja en aquest temps, les formes de les aplicacions, com relleus
de sants i àngels, anagrames del Nom de Jesús, del Nom de Maria o el Santíssim
Sagrament, i la disposició d'aquestes, formant moltes vegades símbols religiosos, que es
conserven fins a les darreres produccions, dins la segona meitat del segle XX, i arribant a
crear vertaderes joies de fang. Aquest tipus de producció, a part de Felanitx, es va
estendre a altres indrets de Mallorca: Manacor, Llucmajor, Marratxí, Inca i Consell. És la de
Felanitx, per la seva finesa, insuperable, encara que hem de destacar al manco tres gerres,
possiblement d'un obrador de Manacor de la segona meitat del segle XVIII, per la seva
decoració, amb imatges de sants o marededéus d'embalum, aferrats al coll de la gerra,
part damunt el ventre.
Com han explicat altres autors en els seus estudis (González, 2006), és impossible esbrinar
si aquestes figures eren inserides a gust del gerrer, o si contràriament, ho afegiria imposat
per la comanda, i també si aquestes figures formaven part d'una devoció particular, o
tenien una funció profilàctica o guaridora sobre el contingut de la gerra, ja que no està
calada i conserva la seva funcionalitat. És també dins el segle XVIII quan s'estén una
producció de figures de sants, i pastors i Misteris de betlem, de mides diverses, i que
encara es conserven a molts de convents de clausura, i que són atribuïbles a un mestre
establert a Manacor. Així, segons una gran quantitat d'inventaris d'aquesta època,
apareixen notes com aquestes: “2Una figura de terra de Manacor, del Beat Ramon”, “Una
figura de la Puríssima, de terra de Manacor, de circa un pam d'altària”, “Un Betlem de
terra amb vàries figures, tot obra de Manacor, de cosa de cinc quarts d'altària” [Llompart,
(1999, p. 25 i 26)]. I també sabem que en el convent de sant Agustí, a Felanitx, hi havia “un
Belén de figuras de barro hechas a Manacor, altas de dos palmos y medio” [Berard, (1983,
p. 154)].
Són aquestes les figures que va estudiar el pare Gabriel Llompart, i que va anomenar,
primerament, en algunes ocasions amb el nom de Taller del Mestre de les Verges Rosses,
per l'aplicació de pa d'or en els cabells de les imatges de la Mare de Déu, i en altres
ocasions amb el nom d'el alfar de los asteriscos (Massot et al., 2005), per la utilització d'un
motiu consistent en un grup de set puntets de pintura molt característica de la decoració
dels vestits. Aquesta figura decorativa és la representació pictòrica dels botons de les
gerretes i, tal vegada això, demostra el lligam entre els tallers, o fins i tot, les diferents
línies de producció d'un mateix obrador, aprofitant la destresa d'algun mestre més
destacat per a la creació d'aquestes figures.
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La producció d'aquest taller de Manacor pareix que acaba dins la segona dècada del mil
vuit-cents, però la tradició de figuristes a Mallorca continua dins el segle XIX amb altres
obradors, com per exemple a la ciutat de Mallorca, el de José Fernández Segura,
anomenat el Santet, i continuen la mateixa tasca, amb una línia més popular, els seus fills
Josep, Jaume i Miquel (Massot et al., 2005). I a principis del mateix segle XIX, una branca
dels gerrers Gastó s'estableix a Sineu, per passar posteriorment a Manacor (Rosselló,
2014), on un tal mestre Tomeu “sinever” també feia figures (Llabrés i Vallespir, 1980). Com
veim la tradició continua, i les obres de fang es posen a l'abast d'aquesta demanda de la
religiositat popular, ja que per l'accessibilitat de la matèria, el preu n'és més assequible.
Més de tres segles més tard, l'obra de na Mentirosa és el més pur reflex dels objectius de
les reformes tridentines, acomplint amb l'acostament dels passatges evangèlics al poble
analfabet, la veneració de sants i de la Mare de Déu, i la devoció piadosa vers la Passió de
Jesucrist.

L'OBRA DE FANG DE MADÒ MARGALIDA “MENTIROSA”. SANTS ENDIUMENJATS
DE BOTONETS
Podem dir que totes les peces creades per madò Margalida són única i exclusivament de
temàtica religiosa, encara que no totes tengueren la mateixa finalitat. Si ho pensam així,
les haurem de classificar en tres grups diferents: les figures de betlem, les figures que
representen escenes bíbliques, i els sants i marededéus per a la veneració particular.
Pareix més fàcil, però, parlar d'elles pel que fa a la factura de les imatges, ja que a dins els
conjunts anteriors s'hi entremesclen diversos estils de creació. Així parlarem de figures
exclusivament de fang, i de figures de vestir, i dins el darrer grup trobarem unes figures de
fang amb el posat immòbil, i unes altres lleument articulades.
Totes les figures estan fetes amb una argila blanquinosa, molt pròpia dels obradors de
gerretes felanitxeres. L'obtenció de la matèria primera, l'argila porgada i pastada en el
punt òptim per a la seva manufactura, i la cocció de les peces acabades, en un forn i a una
temperatura adequada, fan pensar que madò Margalida havia de tenir relació o
coneixença amb algun gerrer de Felanitx, o que fins i tot, treballava a una gerreria. Uns
detalls d'algunes figures ens faran decantar encara més cap a la segona opció, i sense
massa dubtes de quina pogués ser la gerreria. Si cap membre de la família li garantia la
subsistència, és molt possible que la feina a un obrador de gerretes fos la seva principal
font d'ingressos. I tampoc no hem d'oblidar que la seva condició de dona a finals del segle
XIX no facilitava la inserció al món laboral. Així pens que, i seria més fàcil, obtenia i podia
coure el fang a la mateixa gerreria on feia feina, i treballava aquestes figures en el seu
domicili particular, després d'acabar el seu jornal.
Madò Margalida s'inspira, a l'hora de projectar la figura, clarament amb altres imatges que
veu a les esglésies o a processons. Així trobam un Ecce Homo assegut, i amb la mateixa
postura del que hi ha en el pas de Setmana Santa, anomenat es jueus grossos. Una
Dolorosa també pareix inspirada amb la mateixa Mare de Déu que sortia a les processons,
que avui coneixem com la Mare de Déu de s'enterrossall. I podem comprovar aquestes
semblances a una Puríssima Concepció on renuncia, fins i tot, a la seva composició tan
característica dels cabells, per aconseguir una semblança amb la mateixa imatge del
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retaule major de la nostra parròquia. Hem de creure també que altres personatges,
sobretot els soldats, vesteixen a la usança de les representacions teatrals d'Els Reis.
Na Mentirosa treballa sempre amb motlles per a la creació dels caps i de les mans, i fins a
mitjan braç, de les seves figures. Utilitza tres tipologies de motlle ben diferenciades, tant
pel que fa a la mida, com a l'estètica (Figura 1). Només els Bonjesusets que acompanyen
les figures més petites pareixen treballats a mà.

Figura 1: Diferències de les tres tipologies dels caps, obtinguts de tres motlles diferents

Segurament aquests motlles varen ser creats per les mans d'un altre artista, i ella els va
reutilitzar. Al manco aquest seria el cas dels motlles d'unes mides intermitges, ja que la
finura dels detalls de les fesomies d'aquestes figures i els acabats a mà de madò Margalida
no corresponen, i pens que no és possible que la fàbrica d'aquest motlle li sigui atribuïda.
En canvi, els de les figures més petites, podrien haver estat obtinguts a partir d'una figura
acabada que pogués arribar a les seves mans. Possiblement una de les creacions de la
darrera època del taller del Mestre de les Verges Rosses, que ja havien perdut qualitat en
el detall, hauria servit per extreure un motlle nou. Tot i que no conserva la línia de la
delicadesa ni el bon acabat característic d'aquesta nissaga, les fesomies d'aquestes figures
tenen una certa semblança; cara plana i galtes inflades, nas i boca molt petitons, ulls junts,
i front ample. En el cas de les figures més grosses, l'obtenció dels motlles hauria pogut
passar per un procés similar, encara que no conec cap semblança amb altres tallers o
figuristes.
Encara que no he pogut trobar cap dels motlles, se'n varen conservar alguns exemplars a
ca seva, fins que l'any 1964 els hereus reformaren la casa i varen ser llençats a les
escombraries. Uns altres, o tal vegada part d'aquests, també es varen conservar entre una
part dels descendents de la seva família, encara que actualment també han desaparegut
(Informació oral d'Àngela Vicens i de Salvador Binimelis). Aquests motlles dels caps, pareix
que eren sempre calbs, i madò Margalida els utilitzava indiferentment per crear figures
masculines o femenines, afegint-hi posteriorment el pentinat que determinava el gènere.
Les dones duen els cabells llargs i amollats, clenxa enmig i pentinats en dues parts, una
mica onats i amb un poc de moviment a les puntes, i els homes apareixen amb els cabells
curts i clenxa a un costat, a la moda de l'època. Per la mateixa raó, les barbes també són
afegits posteriors, i en la majoria de casos, no són massa llargues.
Una vegada desmotllat el cap i les mans, segurament realitzava el cos, en la majoria dels
casos, a mà. Madò Margalida treballa sempre unes figures d'embalum rodó, és a dir, que
estan obrades per totes les parts, encara que siguin creades per a una visió frontal de la
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peça. En el cas de les figures exclusivament de fang, treballa un cos de línies molt senzilles
i proporcions poc cuidades, sense marcar els detalls anatòmics. És el cas de les figures que
van nues i de les figures masculines amb indumentària regional. En aquests darrers, per
diferenciar les peces de la vestimenta, en unes ocasions, se serveix dels diferents colors de
la policromia i d'unes línies incises que representen les rues de la roba, i altres vegades,
marca en els colls i punys de les camises, la cintura i part damunt dels genolls, en els
calçons, i la part superior de les botes, la separació de les vestidures amb un filet de la
mateixa argila, treballat a mà, i que remata generalment amb una bolleta feta amb els
dits, a mode de botó ornamental. Amb aquest mateix cagarrell també hi delimita cuirasses
de reis i soldats, i se'n serveix per fer corretges i cíngols (Figura 2). És aquest el tret més
característic i inconfusible de l'obra de na Mentirosa.

Figura 2: Delimitació amb un filet de la mateixa argila, en els colls, punys, calçons i botes

Les que vesteixen robes més amples o túniques, en canvi, mostren uns plecs a les vestes
més treballats. Les aplicacions de botons també sovintegen a l'empenya i als costats de les
botes, en els vestits de reis i a les muntures i guarniments dels cavalls. L'aplicació d'altres
motius més elaborats, i sempre treballats a mà, també són comuns a aquestes figures,
representant borles i penjarolls, xarreteres i galons, gorres i corones, joies, i fins i tot
finíssimes arracades (Figura 3). Algunes d'aquestes figures, després de l'ornamentació
esmentada, i per completar la vestimenta estan ornades amb mantells o capes. Aquestes
peces són fetes d'una placa fina, segurament allisada amb un aprimador, i després de
tallar-ne un patró com ho faria amb una peça de roba, va sobreposada a damunt la figura,
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imitant en algunes ocasions, el moviment i la caiguda. Amb aquesta mateixa tècnica
també hi compon altres complements, com per exemple mocadors i davantals, pellisses i
taleques, filactèries, i les ales dels àngels. És d'aquestes mateixes làmines d'argila d'on
talla les peces per crear cadires i trons, que després ornamentarà amb els botons de set
bolletes, tan propis de les gerretes felanitxeres (figura 4)

Figura 3: Borles, penjarolls, joies i altres elements ornamentals.
Motius més elaborats, però sempre treballats a mà

Figura 4: Aplicacions d’elements decoratius, extrets de motlles, propis de les gerretes felanitxeres.
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És l'aplicació de bolletes fetes a mà i els botonets extrets de motlle, per tant, la
continuació de la tradició ornamental de les gerretes de segles enrere, i l'aprofitament
dels motlles que, segurament, utilitzava a la seva feina.
Hem d'observar, encara que ja hem dit que treballa els cossos a mà, que pareix que
d'algunes figures en va treure motlles, parcials o totals, abans de l'aplicació dels darrers
complements, i per tant, també, abans de la cocció. Així, almanco un joc de Reis d'Orient i
un sant Josep, es repeteixen amb tantes semblances, que fonamenten aquesta hipòtesi.
Tal vegada va crear una sèrie d'aquestes figures, que de moment no han aparegut, o qui
sap si aquesta era la seva voluntat i finalment no la va dur a terme. En els casos de les
imatges de vestir, també treballa els caps i les mans de la mateixa manera, però
posteriorment les ajunta a un cos d'embalum, també de la mateixa pasta d'argila,
treballant només els volums que subjectaran les vestidures, és a dir, les espatlles, el tòrax i
la cintura. Una vegada cuites i policromades les parts visibles de la figura, les vestirà amb
peces de roba, confeccionades expressament per a aquella peça, i aquestes determinen el
volum final de la figura, sempre permetent un petit marge de recomposició.

Figura 5: Detall d’algunes imatges de vestir.
S’hi pot veure l’abundància de randes, passamaneries i brodats decoratius

Finalment, les figures articulades estan treballades de la mateixa manera, però amb l'única
particularitat que en lloc de constar d'un cos de fang, immòbil, les peces extretes dels
motlles van fixades a altres suports, combinant fusta, filferro, i cotó o altres fibres
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vegetals. Aquestes, una vegada vestides, a més de la composició de les robes també
ofereixen una lleu variació de la postura. Madò Margalida, a les seves confeccions de
vestits, no escatima en randes, passamaneries i brodats decoratius, segurament imitant
les robes d'altres imatges religioses que havia vist (Figura 5).
L'aplicació, finalment, de la policromia també presenta una sèrie de característiques
pròpies de na Mentirosa. Utilitza uns colors plans, i poc variats, on hi sovinteja el color
blau cel, vermell, marró i groc, i també colors més atrevits i encesos com el taronja i el
verd clar, i no treballa mai les ombres de les vestidures. Marca amb unes pinzellades molt
petitones, un jaspiat amb contrast de colors, per aportar textura a la vestimenta, o simular
una roba estampada. Aprofita pintures brillants de color d'or i plata per acolorar corones,
joies i altres ornaments, i també per repassar voravius de capes i mantells, i d'altres
objectes. Les carnadures acostumen a ser molt pàl·lides, i posteriorment reforça amb una
pàtina més rosada els indrets de les galtes, la barra i el nas per donar l'efecte d'un coloret
més sà. També cuida molt bé les zones del llagrimer de l'ull, sobretot a les figures més
grosses, encara que després no aconsegueix dominar la direcció ni l'expressió de la
mirada. Les celles molt primes, arcades i llargues també són característiques de les seves
fesomies. La laca o vernís que aplica finalment a algunes figures, ressalten la vivor del
color, però degut al pas del temps, i a l'oxidació del producte, fa unes rebaves i clapes de
tonalitats groguenques que impedeixen una lectura idònia de la peça.

Figura 6: Fons Vivus, o Font de la Vida.
Decorada amb aplicacions de motius extrets de motlles i seccions d’aquestes.

I encara hi ha una peça, tot i que no sigui de forma antropomòrfica, com les que hem
explicat abans, que mostra i determina el lligam de madò Margalida amb els obradors de
gerretes felanitxeres i el domini del treball amb aplicacions de motlle. Aquesta és una

143

Sants i Misteris d'argila de gerrer

representació de la Fons Vivus o Font de la Vida, símbol cristià associat al baptisme i a la
resurrecció en Crist. Encara que no sigui una representació habitual dins la religiositat
popular mallorquina, en trobam una en el betlem del convent de les caputxines, a la ciutat
de Mallorca. La que va crear na Mentirosa consisteix en una pica que esdevindria el
recipient de la font, formada a partir de la unió de sis costats amb forma de trapezi
damunt una base hexagonal, tot això obtingut de retalls d'una placa de pasta com les que
ja s'ha esmentat que treballava. Des d'aquesta base surt un cos cilíndric, segurament pujat
al torn, i en el tram superior s'hi creua una superfície plana de forma circular adornada, a
la part inferior, amb petites peces de retall d'una placa. Gairebé tota la superfície visible
de la font, exceptuant la part interior del recipient, està ornada amb aplicacions de fang
provinents de quatre motlles diferents, i també amb seccions d'aquestes. Finalment
també afegeix bolletes obrades amb els dits, tan característiques de la seva decoració, a
diverses parts de la peça (Figura 6) Aquests elements decoratius concorden perfectament
amb varis motlles de la gerreria dels Andreu Capó del carrer de Son Morei, que encara
conserva el darrer descendent i únic hereu d'aquesta nissaga.
Crec que aquesta és una prova, pot ser l'única, on es fa patent que madò Margalida va
treballar dins aquest obrador de gerretes, i que va ser aquí on va aprendre i adquirir la
manya per manipular el fang, i d'on aconseguia la matèria primera, la utilització de
diversos motlles, i la cocció final de les peces.

ELS ALTRES SANTS DE NA MENTIROSA. PINTURA I PA D'OR DAMUNT VIDRE
Una altra part de les creacions de madò Margalida són uns quadres, sempre de temàtica
religiosa, que representen diversos sants, advocacions de la Mare de Déu, o la Passió de
Jesucrist. En una època on un quadre és un objecte que tan sols està a l'abast de les
classes altes, i per tant un element decoratiu inusual dins una casa humil, na Mentirosa en
realitza una sèrie, i els reparteix entre els seus familiars.
Així , habitualment, dibuixa els sants dels quals els amos de la casa en duen el nom.
Trobam les representacions de sant Guillem, sant Miquel i sant Mateu, que segurament
varen pertànyer a tres concos seus, portadors d'aquests noms. Trobam també, dins una
altra branca familiar, els quadres de sant Josep i sant Nicolau, noms que portava, el
primer, un cunyat, i el gendre d'aquest, el segon; i dins aquesta mateixa família, també les
advocacions del Sagrat Cor de Maria, i de l'Ecce Homo. Tot i que no trobam
representacions de les santes en relació a la part femenina de la família, a ca seva hi
conservà tres quadres: el Santíssim Sagrament, sant Josep, pel qual ja demostra una
predilecció vers la seva imatge a les figures de fang, i finalment, la Santa patrona de
Felanitx, santa Margalida, onomàstica de na Mentirosa.
Sense aprofundir en la tècnica, i com a curiositat, aquests quadres estan dibuixats en el
revés del vidre, i directament damunt aquest. Trobam representacions de sants vists a mig
cos, i els que apareixen de cos sencer, ho fan damunt una peanya. Tant en un cas com en
l'altre, a la part inferior del bust, o a la peanya, sempre hi apareix el nom, en castellà, del
sant o advocació representada (Figura 7). Les línies del dibuix són molt senzilles i molt
semblant a les seves creacions de fang, generalment, amb unes fesomies poc expressives i
els volums dels cossos poc treballats, encara que alguns presenten ombres que volen
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aportar profunditat. Els fons dels quadres acostumen a ser monocromàtics, generalment
blancs o negres, encara que en trobam un d'un color blau encès. Les figures apareixen en
el centre emmarcats per una garlanda floral a mode de sanefa. A més de les línies que
marquen la figura, que sempre són negres, l'acabat compta amb poca varietat de colors,
però amb gran profusió de daurats, que aconsegueix aferrant làmines de pa d'or a les
zones on no hi ha pintura, i a vegades, fins i tot amb un efecte repujat posant-hi cartó
texturat i daurat, de fabricació industrial.

Figura 6: Quadres, de diferent tipologia, pintats per na Mentirosa.
Al de la dreta, a la peanya, s’hi poden observar les seves inicials: M. A.

Els sants representats de cos sencer, generalment, ho fan damunt una peanya, i
flanquejats per gerros de flors, o per motius geomètrics, com són estrelles de sis puntes.
Només en aquests, a la part baixa o en els costats del sòcol, hi apareixen les inicials del seu
nom, Margalida Adrover. Són, per ara, les úniques obres que signa na Mentirosa: M.A.
Només un quadre, dels que coneixem per ara, no respecta l'estructura dels altres: una
Santa Faç que, probablement, va servir de mostra, o fins i tot de plantilla, per a dibuixar-la
per tres vegades al vel de la imatge processional de la Verònica, i que encara lluïa durant
la dècada de mil nou-cents quaranta. Aquest, d'una mida més reduïda, ocupa tot l'espai
del vidre exclusivament amb la cara de Jesucrist coronat d'espines, amb les ferides
sagnants, i la mirada de dolor i sofriment.

LES PECES QUE HE POGUT VEURE
Les peces que he pogut trobar fins ara, i pens que n'han d'existir més, són,
majoritàriament, propietat dels descendents de madò Margalida, passant d'una generació
a la següent.
Algunes creacions de na Mentirosa, però, varen estar exposades al culte a dues esglésies
del nostre terme. Són un Misteri del Naixement, i almanco dos pastors, en el betlem de la
Parròquia de Cas Concos; i un joc de Reis d'Orient al palau del rei Herodes que formava
part del betlem del santuari de Sant Salvador. Els Reis, criats i muntures varen ser retirats,
encara que no en puc donar la data, ni exacta, ni aproximada, quedant però exposats a
dins l'ull de bou de mà esquerra d'aquest betlem, i almanco fins al dia de Tots Sants de
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2013, dia en que els vaig veure per darrera vegada, el rei Herodes, assegut en el seu tron,
amb una taula a davant, i un criat, que possiblement pertanyia al rei Baltasar. En el mes
d'octubre de 2014 vaig comunicar als donats del santuari la retirada d'aquestes peces, que
encara es troben desaparegudes. Tot i la difícil accessibilitat del betlem, aquest ha estat
víctima d'un espoli o robatori totalment intencionat.
L'única peça, per ara, que està exposada al públic, encara que segurament va ser creada
per a una veneració particular, és una Puríssima Concepció de Maria que es troba a la
Fundació-Museu Cosme Bauçà, peça molt vinculada a la iconografia de la confraria de
Filles de la Puríssima, a la qual, madò Margalida hi perteneixia.
Per donar relació de les peces creades per madò Margalida, ho faré, i sense anomenar el
nom de les famílies que en són propietàries, agrupant-les per a la finalitat per a la qual,
suposadament, varen ser creades.
Misteris i pastors de betlem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misteri (sant Josep, la Puríssima i el Bonjesuset assegut en el tron, tots, de vestir)
Dos àngels amb unes banderoles (imatges vestides)
Un pastor (imatge articulada i vestida)
Reis d'Orient (joc de tres reis, tres criats i tres cavalls)
Una pagesa amb una gerra.
Misteri (només sant Josep i la Puríssima, espanyats)
Dos pastors (un amb una pellissa i un me i un en adoració)
Un home assegut a una penya.
Un home dret.
Un home assegut a terra.
Una bístia amb unes beaces.
Una bístia amb clucales.

Escenes bíbliques:
•
•
•
•
•
•
•
•

La fugida a Egipte (sant Josep amb un altre home, i la Puríssima amb el
Bonjesuset a damunt la mula)
La matança dels Innocents (dos soldats en actitud de matar dos nins emparats
per les seves mares)
Un saig (que possiblement anava amb l'escena anterior)
El Consell del rei Herodes (el rei Herodes, un Doctor de la Llei i un General de
l'exèrcit, tots tres asseguts)
Adam i Eva davall l'arbre del Pecat Original (Adam i Eva, dues pomeres, una serp i
un dimoni amb la inscripció “Tu no has amado a Dios”)
Moisès amb els Deu Manaments (només es conserva la flama)
Jesucrist entre els Sacerdots en el Temple (només es conserven dos sacerdots, un
escolà i sant Josep, tots vestits)
Els Reis d'Orient al palau d'Herodes (segurament era un joc de tres reis, tres criats
i tres muntures, i el rei Herodes assegut en el seu tron, i una tauleta)
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•

Resurrecció de Jesucrist (obra inacabada amb un àngel assegut, Jesucrist, Maria
Magdalena, la Marededéu i Josep d'Arimatea, tots per anar vestits)

No és estrany trobar algunes peces d'aquestes escenes bíbliques, o fins i tot grups sencers,
totalment integrats dins el muntatge del betlem popular mallorquí.
Marededéus i sants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puríssima Concepció de Maria (figura de vestir)
Puríssima Concepció de Maria
Mare de Déu dels Dolors
Sant Josep
Sant Josep
Sant Antoni
Sant Miquel
Ecce Homo
Ecce Homo (Figura de mig cos)

Hi ha també una sèrie de peces que segurament pertanyien a altres grups que no he pogut
documentar i ara es conserven sols o separats, no corresponen a cap dels tres grups
anteriors. Aquestes figures són: una dona asseguda que plora, un infant, un altre infant
dret damunt una roca, i una figura que pot ser representi un capellà.
Es conserven així, parcialment o complets, un mínim de 23 escenes o grups de figures,
formant un total de 73 peces de fang.
Quadres:
•
•
•
•
•
•
•

Sant Guillem
Sant Miquel
Sant Mateu
Sant Josep
Sant Nicolau
Ecce Homo
Sagrat Cor de Maria

•
•
•

Santíssim Sagrament
Santa Margalida
Sant Josep

•
•

Sant Miquel
Santa Faç

BIBLIOGRAFIA I INFORMADORS ORALS
BERARD SOLÀ, J. (1983) Viaje a las villas de Mallorca. Ajuntament de Palma. 303p.
DE MONTANER, P. et al. (2005) El betlem tradicional mallorquí. L’evolució de les figures
del betlem mallorquí als segles XVIII – XX. Ajuntament de Palma. 177p.
GONZÁLEZ GONZALO, E. (2006) Del barro a la polvere della Santa Casa. Cerámica con
adornos piadosos. En, La mirada del poble. Art, costumari i religiositat. Monestir de la
Puríssima Concepció. 208p.

147

Sants i Misteris d'argila de gerrer

LLABRÉS MULET, J. (1998). Felanitx, gerres brodades i gerres decorades. En, La ceràmica al
món conventual. Monestir de la Puríssima Concepció. 106p.
LLABRÉS RAMIS, J., VALLESPIR SOLER, J. (1980-1986) Els nostres arts i oficis d’antany.
Estudis monogràfics del museu arqueològic de La Porcíncula. 7v.
LLOMPART MORAGUES, G. (1999) Sants i santets en la nostra devoció tradicional. En, La
petita imatgeria devota. Monestir de la Puríssima Concepció. 107p.
PONÇ FULLANA, A. (2005) Patrimoni artístic de la parròquia de Santanyí. I-Imatges.
Consorci per al foment de la llengua catalana i la projecció exterior de la cultura de les Illes
Balears. 66p.
ROSSELLÓ BORDOY, G. (1970) La cerámica de aplicaciones de Felanitx y sus precedentes.
Museu de Mallorca. 15p.
ROSSELLÓ VAQUER, R. (2014) Obra de fang i ciment a Felanitx. Autoedició. 95p.
XAMENA FIOL, P. (1983) Els carrers de Felanitx. Ajuntament de Felanitx. 82p.
XAMENA FIOL, P. (1991) Felanitx mot a mot. Ajuntament de Felanitx. 273p.
BENNÀSSER VICENS, Margalida. Informació oral, dia 26 de febrer de 2016.
BINIMELIS RAMON, Salvador. Informació oral, dia 19 de juliol de 2016.
VICENS SAGRERA, Àngela. Informació oral, diverses converses, abans de 2007.

148

