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El llibre que teniu a les mans és el fruit de l’esforç i la dedicació que els autors han plasmat
en el seu treball. A tots ells i a aquelles persones i institucions que han contribuït a la
realització i l’edició de les actes de les V Jornades d’Estudis Locals de Felanitx, moltes
gràcies.
Enguany (el 2020) serà recordat per l’impacte de la pandèmia de la Covid19, poc ens
pensàvem quan organitzarem la cinquena edició de les Jornades d’Estudis Locals, de
manera conjunta entre el Centre Cultural - Ajuntament de Felanitx i l’associació d’Amics
dels Closos de Can Gaià, tot el que ens ha succeït. Els seus efectes també s’han fet notar a
algunes de les propostes que es presentaren dins les V Jornades a principis de febrer,
impedint que es poguessin encarar o acabar de la forma prevista o fins hi tot havent de
renunciar a presentar-les, finalment. Així mateix, en alguns dels treballs els manca una
adequada revisió final dels autors. Si s’observen errades, imprecisions o incongruències en
demanam per endavant disculpes.
Els Amics dels Closos hem hagut de cancel·lar o repensar les nostres activitats, de fet ha
sigut un any amb poques activitats, i les que hem pogut realitzar a partir del març han
estat en format reduït i amb suport de les xarxes social. De tota manera el nostre
compromís a favor del coneixement, tant en l’àmbit local com en el més general o
especialitzat, no ha defallit. Aquest llibre és un clar exemple, així com la col·laboració en la
Reunió Científica d’Arqueomalacologia de la Península Ibèrica celebrada a Ciutat el mes de
novembre del 2019 i que les seves actes s’estan enllestint per publicar-les, si tot va bé, a
principis del 2021. Així mateix, ben prest començarem a preparar la realització de les VI
Jornades d’Estudis Locals per a principis del 2023, des de aquí volem fer una crida a la seva
participació. En cada edició descobrim nous aspectes de la nostra història i de la nostra
societat, que ens encoratgen a seguir treballant per a la seva difusió.

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

El mes de febrer de 2020 es varen celebrar les V Jornades d'Estudis Locals a Felanitx. Unes
jornades que normalment se duen a terme cada 3 anys al nostre municipi i que organitzen
de forma conjunta els Amics dels Closos de Can Gaià i el Centre Cultural de Felanitx. Varen
tenir sort, un mes més tard ens confinaven per mor de la covid-19, la pandèmia del segle
XXI, haurien d’haver esperat però no va ser així.
Va ser un cap de setmana on es dugueren a terme diferents xerrades, un recorregut per la
història en diferents àmbits i que s’han succeït o tenen relació amb el nostre municipi. Els
Amics dels closos fan una gran feina i donen l’oportunitat de mostrar el que fan al seu dia
a dia a tota la gent que dediquen el seu temps bé sigui d’investigació, educació, cultura,
art, història o tradicions. Els anim a que continuïn amb aquesta tasca perquè enriqueixen
la ciutadania amb la seva saviesa i visió.
Jaume Monserrat Vaquer
Batle de Felanitx

NOTES HISTÒRIQUES SOBRE LA FESTA I LA FONT DE SANTA
MARGALIDA, PATRONA DE FELANITX
Maria del Carme Pino Obrador
PINO, M.C. (2020). Notes històriques sobre la festa i la font de Santa
Margalida, patrona de Felanitx. V Jornades d’Estudis Locals de Felanitx: 2334

INTRODUCCIÓ
Amb aquesta ponència es volen assolir els següents objectius: el primer, veure el rerefons
històric de la festa de Santa Margalida i la seva celebració al llarg del temps; el segon,
posar en valor un dels elements patrimonials més importants del nostre municipi, la Font
de Santa Margalida, que es troba en un marc privilegiat del nucli històric de Felanitx. A
partir d’aquests objectius, es veurà l’origen i l’evolució de la festa de la patrona de Felanitx
i els canvis que ha sofert la Font, fent referència també a la imatge de la santa.
Pel que fa a la Font, un element tan important per a la nostra població, ha estat objecte de
distintes llegendes que han arribat fins els nostres dies. La primera d’elles ens parla de na
Maria Enganxa, una bella dona que habitava dins les aigües de la Font. La segona llegenda
fa referència a la seva forma tan característica, que agafa la forma d’una ferradura com la
que porten els cavalls en record de la participació d’un equí en la troballa d’aigua en un
any de sequera. Jeroni de Berard (1983: 148) recull aquesta història a la seva obra Viaje a
las villas de Mallorca: “Se halló una copiosa fuente que da mucho alivio a esta villa, pues
antes carecía totalmente de manantiales, con tal extremo que hallándose sumamente
afligidos recurrieron a la divina providencia con públicas rogativas por los años de 1600,
conforme tradición autorizada, con la continuación de una fiesta votiva a la gloriosa Santa
Margarita, en cuyo día se hacían las rogativas, y que eligieron después por patrona en
memoria del prodigio que sucedió, que uno de los concurrentes había atado su brioso
caballo en un árbol de esta plaza y advirtiendo que en la tierra que el bruto impaciente
había excavado brotaba conocida humedad, que por los deseos de hallar agua les obligó a
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cavar; y no fue en vano pues que a poca diligencia hallaron tan copioso manantial que, a
más de proveer toda la villa, corre la que sobra por debajo la tierra y la conducen a los
lavaderos y abrevaderos que se hallan al camino de Palma”.
Més enllà d’aquestes llegendes, sabem que l’esdeveniment històric que relaciona la font i
la festivitat i patronatge de Santa Margalida fou la troballa d’aigua el 20 de juliol de l’any
1490. En anys anteriors, la font – ja coneguda des de temps antics – donava poca aigua,
però: “l’any 1490 fou molt sec. La font rajava cada dia més prim; per això els jurats i el
consell decidiren enfondir-la. Organitzaren unes pregàries solemnes presidides pel dominic
felanitxer fra Guillem Caselles, després picaren a la font i a una fondària d’uns devuit
pams, dia 20 de juliol, l’aigua brollà amb abundor. Fou en aquesta ocasió que el consell
prometé fer la festa de Santa Margalida. La solemnitat que anà cobrant aquesta
commemoració motivà que, amb el temps, Santa Margalida fos considerada la patrona de
la vila”(Xamena, 1976: 145-146).

LA FESTA
En primer lloc, parlarem de la festa de Santa Margalida i de la seva evolució amb el pas del
temps. Després de l’any 1490, el poble de Felanitx va celebrar la festivitat de la santa en
agraïment de la troballa d’aigua. La primera notícia certa que tenim de la festa és ja en el
segle XVI, en concret, el 12 de desembre de 1530, quan el rector de Felanitx Gabriel Pons,
en nom seu i dels jurats, exposà davant la Cúria eclesiàstica la voluntat de fer festa el dia
de Santa Margalida i aquesta acceptà la proposició (Rosselló, 2013).
Temps després, en la visita pastoral de l’any 1569, el reverend Llorenç Foncilles va voler
saber els fonaments de les dues festes més importants que se celebraven en el poble:
Santa Margalida i Sant Miquel. Pel que fa a les festes de la santa, es trobaren quatre
testimonis. Les seves declaracions coincidiren i confirmaren que la festa de Santa
Margalida fou votada pels jurats en el moment de l’aparició de les aigües davant l’església
parroquial, que va coincidir amb el dia de Santa Margalida. Pere Xamena (1970) recull les
seves declaracions: “Antoni Oliver interrogat dix que quant a la festa de Sta. Margarita
fonc desta manera, que en Falanig noy hi havia aigua que la se partien y un dia de Sta.
Margarita trobaren la aigua devant la iglesia i així los jurats, sentí a dir ell, que ajuntaren
concell y ab licentia del oficial feren festa y de la hora ençá sempre la ha vista colre perque
la trobaren en temps del atest y no entrevengué en lo concell, be entengue que la votaren
solemnement y sap que antes de la aigua no en feyen”. “Juan Abrines dix que per causa
que la aigua trobaren lo dia de Sta. Margarita sentí a dir ell que en concell prometeren de
fer festa y així del que te recordança... no sap si antes la tenien”. “Gabriel Monserrat... Y de
la Sta., sabé per relatió de son pare que com tenien la aigua [...] i la se partien, lo dia de
Sta. Margarita la trobaren (en gran abundó) y així la prometeren y sempre la ha vista ell”.
“Juan Ballester ha sentit dir que lo dia de Sta. Margarita trobaren la aygua y que
prometeren de fer aquella festa y ell la ha vista colre”. Encara que no es mencioni l’any
exacte, es pot pensar que es tractava del dia 20 de juliol de 1490. El que sí es pot
confirmar és que, al segle XVI, ja se celebrava la festa des de feia temps i que la santa era
la patrona de la vila. A més, la població era conscient de la importància de la troballa de
l’aigua el dia de Santa Margalida.
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A partir del segle XVII, els jurats i el consell de la vila intervenien en la preparació de les
festes, com és ben habitual tractant-se de la patrona del poble. La festa de Santa
Margalida era celebrada amb distintes diversions populars. Per exemple, l’any 1676, “los
cofrades de la fiesta de Sta. Margarita en la villa de Falanig pueden bailar, correr y saltar
teniendo trompas” (Xamena, 2000: 165). Freqüentment, les despeses eren molt grans i, a
finals de segle, els jurats de la vila van haver de suplir els obrers de Santa Margalida a
causa de les importants despeses per a la celebració. Així, el 8 de juliol de 1691, el consell
determina que els jurats serveixin d’obrers de la festa de Santa Margalida i que la facin tan
solemne “com puguin, amb carreres, ballades, focs, música et alias, i que per dit efecte
gastin tot el que els sembli” (Xamena, 2000: 184).

Figura 1. Balladors (AMF-10, Llibre de consells de 1629)

Al segle XVIII, la vila dedicava festa solemne a la patrona, amb actes religiosos i amb
diversions populars i hi havia focs artificials, carreres, balls... Les despeses en aquest segle
també foren elevades. Per exemple, el 1757 es gastaren 84 lliures, 8 sous i 9 diners en les
festes (Xamena, 1972: 22). Cal mencionar també la polèmica celebració de la festa de l’any
1711, quan els trompers de Santa Margalida feren un desaire al batle. Ramon Rosselló
transcriu la notificació de Pere Nadal, notari i batle reial, al capità general i president de
l’Audiència, en referència a aquest episodi: “Don avís a V.S.I. de com vuy 20 de juliol, en
seguiment de la ordre o llicència donada per el secretari de V.S.I. a los obrers de la gloriosa
Santa Margarita, patrona titular de esta vila, de poder saltar, ballar y córrer, ab la qual se
me encarrega procure embarassar las inquietuts i pendències que se poden causar; he
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procurat assistir al cós per les corregudes, después de haber sortit dels oficis divinos, y
después de haver-se fet la functió del córrer, essent de estil inmemorial, no tant solament
en esta vila, però encare en totas las demés, de acompanyar los Bal·les ab las trompas a
casa sua, ab la matexa onrra ab què lo s’en aporten des de la sua casa para el cós, han
passat los trompers no reparant (o reparant ab malícia y moguts de alguns, tenint poch
respecte a la vara real) a fer son camí dexant al Bal·le al cós. A vista de lo qual, per medi de
un ministre, he manat als dits trompers vinguessen para donar la causa y motiu havien
tingut en fer el desayre tant notat a un cós ahont no tant solament concorria tot lo pobla
de Felanig, però encara de moltas altres vilas. A lo qual no han obtemperat, a vista de lo
qual he passat en mortificar-los en los càrcels reals de esta villa, y los matexos he
restituhïts ja en ses cases, donant-los arrest i presó en las matexas. De tot lo qual don avís
a V.S.I. para que man lo feyador. Restant prompte, etc. Dat. En Falanig als 20 Juliol 1711.
El súbdit de V.S.I. Pere Nadal, Notari, Bal·le Real” (Rosselló, 2009: 260). En aquests
moments, era habitual que els trompers de la santa acompanyessin el batle fins a casa
seva i la seva actuació va portar-los a la presó durant un curt període de temps.
Al segle XIX, per les festes de Santa Margalida i Sant Agustí, hi havia balls i carreres i, en els
darrers anys d’aquest segle, toros. Cal dir que, a finals de segle, la festa de Sant Agustí
començà a destacar en detriment de la festa de la patrona. De totes maneres, hi hagué
anys que la festa va lluir especialment: és el cas de la celebració de l’any 1869. Cosme
Bauçà la descriu de la següent manera: “1869 dia 16 julio, teniendo el Ayuntamiento un
vigilante por otro efecto desde las 4 de la mañana hasta las 12 y desde las 2 de la tarde
hasta las 10 de la noche se sacaron en dichas horas 7805 cántaros grandes y en este año
se ha hecho una solemne fiesta a Santa Margarita; el sábado, concluídas completas,
procesión acostumbrada y al concluirla se entró dentro la fuente (que estaba iluminada
por más de mil luces que de antemano había proporcionado el vecindario) Clero y
Ayuntamiento y se cantó allí dentro un solemne Tedeum y era tanto el concurso y
aglomeración que no se podía pasar. Antonio Oliver vulgo Aleix, director de la música de
capella” (Bauçà, 1962: 318-319). Per la seva banda, Pere Xamena ens diu que, després de
Completes, cantaren un Te Deum dins la font que estava plena de candeles enceses dutes
per la gent agraïda a la santa. Ramon Rosselló coincideix amb la magnífica imatge de les
candeles il·luminant la font, però la situa a un altre any, concretament al 1879, segons una
crònica del 23 de juliol del Diario de Palma. Rosselló (2009: 79) comenta que, per la festa,
es col·locaren més de 1.000 ciris a la Font i, a la part exterior, s’ornamentà “con festones
de verde ramaje, banderas y gallardetas e iluminada con faroles y linternas venecianas”.
Per altra banda, el 20 de juliol de 1883, el dia de Santa Margalida, va néixer la publicació El
Felanigense. En el seu primer número diu que “la fiesta que celebra hoy nuestra población
á su patrona se ha celebrado con toda – y grande concurrència,siendo bastantes los
forasteros que han acudido á presenciar los juegos de sus cavallets y las diabluras de sus
dimonis. Los cultos religiosos, muy solemnes y también muy concurridos con un esceso de
calor á causa de lo elevado día en temperatura”(El Felanigense, 20/07/1883: 4).
A la primera meitat del segle XX, es manté el model de festa i hi ha anys en què se
celebren actes destacables. Per exemple, a l’any 1900 es realitzà una festa solemne i
extraordinària en ocasió del sisè centenari de la fundació de la vila. En aquesta celebració
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s’enramellaren els carrers de la ciutat i hi hagué tres vetllades de música i de festa
(Xamena, 2000: 426). El 24 de juliol de 1914, El Felanigense (24/07/1914: 2) comenta:
“verdaderamente resultó este año algo más atractiva que en los años anteriores la fiesta
que celebramos en honor a nuestra Patrona Santa Margarita. Hubo derroche de música,
fuegos antificiales, globos, iluminación, carreres y baile, que distrajeron hasta hora
avanzada a la numerosa multitud reunida en la Plaza de la Fuente. La corrida de toros
atrajo también el Domingo a muchísimos aficionados de la capital y de los pueblos vecinos,
consiguiendo verse la Plaza muy concurrida. Hasta ya anochecido estuvieron las
principales calles convertides en un hervidero, circulando en confuso tropel crecido número
de Automóviles y carruajes”.
L’any 1932, concretament l’11 de juny d’aquest any, l’Ajuntament va veure necessari
“reparar en forma adecuada el vestuario de los tradicionales “cavallets”, por hallarse
1
próximas las fiestas patronales ” (Rosselló, 2009: 162). Encara que en el programa de
festes que publicà El Felanigense en aquest any no es fa referència a la participació dels
Cavallets a les festes de Santa Margalida, sabem que l’1 d’octubre de 1932 es pagà a
Jaume Grimalt 54 pessetes per “14 pares de alpargatas y lavar y planchar la ropa de los
cavallets para las fiestas de Santa Margarita y San Agustín. Otra, del mismo, importante
2
sesenta pesetas por enseñar a danzar los “cavallets” durante las referides fiestas cívicas ”
(Rosselló, 2009: 170). Per tant, podem pensar que, en aquest any, sortiren els Cavallets a
ballar. Al programa de les festes de Santa Margalida que publicà El Felanigense al 1933 ja
apareixen els Cavallets, els dimonis i els caparrots, a més d’altres actes festius. Entre 1932
i 1936, l’Ajuntament encarregà els focs d’artifici a Daniel Arnal, pirotècnic valencià molt
valorat a la seva època.
A més dels actes habituals de cada any, per al dia de Santa Margalida de 1936, s’havia
programat la inauguració del Mercat Municipal amb la visita de les autoritats locals i del
governador civil Francisco Carreras, però els esdeveniments polítics feren que la
inauguració fos quasi a porta tancada i la celebració de la festa reduïa a actes religiosos.
Durant la Guerra Civil i els anys posteriors, la festa es va mantenir limitada a actes
religiosos.
És a partir dels anys cinquanta, quan comencen a aparèixer altres actes de tipus popular,
com el ball de pagès – s’Estol des Gerricó es presentà el dia de Santa Margalida de l’any
1964 – i les diades esportives. En aquests moments i fins a l’any 1975, la festa s’anunciava
juntament amb les festes commemoratives del Alzamiento Nacional y Exaltación del
Trabajo. A partir dels anys seixanta, la festa mantingué aquest model semblant i mostrava
signes d’esgotament. Trobem crítiques al Setmanari Felanitx en relació a la poca
assistència de públic als actes festius, a causa principalment de l’anada cap a les
residències estiuenques i al poc interès que despertaven els actes programats.
A partir de la recuperació de la democràcia, la festa visqué anys de celebracions molt
magres, però també amb alguns actes de certa importància. Per exemple, l’any 1978,
actuà la cantant Maria del Mar Bonet; l’any 1987, es presentaren els Goigs a Santa
Margalida; i, l’any 2006, es presentaren els actuals gegants, es Gegant des Macolí i na
Maria Enganxa; i, el 2017, la característica forma de la Font es convertí en la imatge
corporativa de la Nit de l’Art de Felanitx (Felanitx, 11/08/2017), un esdeveniment cultural
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de primer ordre que se celebra en el mes d’agost en el marc de les festes de Sant Agustí. A
l’actualitat, el ball de pagès a la plaça de sa Font de Santa Margalida i la sortida dels
Cavallets, dimonis i gegants constitueixen els actes centrals de la festivitat de la patrona.

LA FONT
Des de fa segles, la font ha tingut una importància excepcional, no sols per a l’abastiment
d’aigua sinó també per regar els horts; encara que, actualment, tingui importància pel seu
valor patrimonial i històric i no per aquesta funció primera.
Els romans i musulmans ja coneixien la font. Les primeres notícies que fan referència a la
canalització de les seves aigües són de poc després de la fundació de la vila de Felanitx
quan, l’any 1307, el rei Jaume II manà aquesta empresa (Rosselló, 1997: 33). Les seves
aigües foren aprofitades pels primers habitants de la nova vila i també crearen els primers
conflictes. Així, l’apreciada aigua fou un motiu de disputa entre els jurats i propietaris que
volien apropiar-se d’aquest bé. Per exemple, entre 1499 i 1500 hi hagué dues causes entre
els representants de la vila, per una banda, i Pere Ferrando i Onofre(Pere) Ferrandell, per
l’altra. La causa del darrer propietari acabà amb una resolució del governador que
obligava als jurats “prenguen l’aygua damunt dita del dit Ferrandell girant i mesclant
aquella ab la font comuna de dita vila e tenquant lo pou del dit Ferrandell” (Rosselló, 2008:
258-286). Aquests conflictes arribaren, fins i tot, al segle XX: a l’any 1917 tenim notícies de
persones que intentaren aprofitar-se de les aigües de la font: “se enteró el Ayuntamiento
de que alguien había penetrado en la acequia pública subterránea de la fuente de Santa
Margarita y se había agujereado la tubería que actualmente conduce las aguas a los
lavaderos y abrevaderos públicos. Se acordó practicar averiguaciones para descubrir autor
de tal fechoría, encargando a la Comisión de obras que haga reparar aquellos
desperfectes”(El Felanigense, 07/09/1907: 3).
Per altra banda, a partir del segle XVIII, en els anys on l’aigua sobrant de la font
s’aprofitava de la següent manera: l’Ajuntament encantava les seves aigües a la persona
que oferia la millor oferta i aquesta les aprofitava en el seu benefici. Per exemple, el 24
d’abril de 1774, els regidors encantaren el dret de les aigües perdudes a Antoni Martorell
per 36 lliures (Rosselló, 2009: 284). El 30 de juny de 1804, els regidors establiren unes
condicions a Antoni Llodrà i Pujals, que havia aconseguit aquest dret per 50 lliures i 2 sous:
“Más no podrá dicho arrendador sacar agua de la fuente por sí ni por otro, a pretexto de
regar ningún huerto, pues solamente se le arrienda aquella que en los sábados setmanales
exista en los lavadores y abrevadores, quando se hayan de vaciar para limpiarlos, y si no
observa este pacto y es hallado sacándola de la fuente se le ixigirá iremisiblemente la pena
de 25 libras con las acostumbradas aplicacions”.(Rosselló, 2009: 429-430).
Amb el pas del segles la seva forma anà canviant, ja que les obres d’aprofundiment de la
font per trobar aigua feien la feien cada vegada més profunda. Abans de la reforma dels
anys 1829 i 1830, que transformà la font en la seva forma actual, s’hi baixava per dues
escales oposades, les quals s’unien a un replà. Al costat d’aquest replà, oposat al carrer
Nou – l’actual Jaume I –, hi havia un clot de penyes, que estava tapat amb una volta.
Jeroni de Berard (1983: 149), que visità Felanitx a la segona meitat del segle i la pogué
veure, la va descriure de la següent manera: “Hállase esta fuente tan curiosamente
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condicionada que, con dos regias escaleres de hermosa piedra, una frente a la otra, se baja
en ella con pocas grades y al lado de ellas perpendicularment a la fuente hay una pequeña
capilla con la imagen de la santa y una cruz delante como las regulares que ponen en las
villas, de piedra labrada a modo de reliquiario y con relieves de la misma piedra, todo
curiosamente trabajado”.

Figura 2. Detall del mapa de Jeroni de Berard, on es pot veure la forma de la font

L’any 1829 hi hagué una gran sequera i l’Ajuntament d’aquest any va decidir aprofundir la
font i, també, va encarregar al mestre d’obres Llorenç Rovira la reforma de la font. Les
obres començaren a primera hora del 31 de juliol de 1829, en presència de les autoritats
de la vila (Xamena, 1963). Segons les indicacions del mestre Llorenç Rovira, l’antiga
estructura va desaparèixer (Xamena, 2004). Les obres de reforma de la font duraren quasi
dos anys i acabaren el 15 de febrer de 1831. (Xamena, 2004)
Malgrat tot, aquesta reforma no solucionà definitivament el problema de l’abastiment
d’aigua en anys de sequera. Els anys 1849 i 1850 foren especialment secs i hi havia tanta
demanda d’aigua que es deixaven una gran quantitat de gerres per omplir ja des de
primeres hores de la matinada. Fins i tot, s’hi instal·laren guardes per evitar aldarulls entre
la població. (Xamena, 1963)
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Figura 3. Gravat de la Font poc després de la seva darrera reforma
(Carpeta núm. 7 de l’àlbum de Pere Xamena Fiol, Fundació Mn. Cosme Bauçà)

En distints segles, s’han dut a terme obres destinades a l’abastiment de la població,
sobretot en anys de sequera. Per exemple, les autoritats de la vila encarregaren la
construcció de canals que arribaven fins als abeuradors. També, distintes obres
d’aprofundiment de la font, les més importants foren les de la profunda reforma entre
1829 i 1831 que ja hem vist.
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A principis del segle XX, les aigües de la font eren un bé molt preuat i, el 1919, s’elaborà
un avantprojecte d’explotació de les seves aigües, que fou presentat el 4 de juny d’aquest
any (El Felanitgense 31/05/1919). Aquest projecte, molt ben elaborat, és una mostra de la
importància de les aigües de la font i la necessitat d’una explotació efectiva d’aquestes.
Poc temps després, a la dècada dels anys 20, s’iniciaren les obres de canalització de l’aigua
potable de la ciutat, que seguiren en dècades posteriors, sobretot durant la Segona
República i a partir dels anys 50. Aquestes obres, fins i tot, seguiren a la dècada dels anys
70, quan encara es feien les obres de canalització de la xarxa de distribució d’aigua a
distintes parts de la població. L’any 1975 es trobà un important cabdal d’aigua: “la
mañana de ayer, en la perforación que realiza el Ayuntamiento en la plaza de Sa Font, se
consiguió dar un caudal subterráneo de indudable importancia, a los 63 metros de
profundidad. La bomba que se instaló de inmediato alumbraba 50 mil litros por hora sin
alterar el nivel de perforación. Se instalará ahora una bomba más potente para calibrar el
volumen del caudal” (Felanitx, 06/09/1975: 1). Segons Pere Xamena (1976), a més, es
trobaren nombrosos fragments de ceràmica romana a tres metres de profunditat, el que
confirma la presència romana a la zona.
L’any 1976 fou molt important pel que fa a la protecció de la font, ja que s’inicià
l’expedient per a la declaració de la plaça de Santa Margalida com a monument
historicoartístic (Felanitx, 27/11/1976), inclosos els seus elements arquitectònics, entre
ells la Font. La declaració fou una realitat uns anys després, el dia 5 de juny de 1981
(Felanitx, 13/06/1981). La font, a partir d’aquest moment, es convertí en un element
patrimonial que ha de ser conservat i protegit. La darrera intervenció que s’ha fet fou al
novembre de 2016 quan s’inicià la darrera neteja del monument per part d’una empresa
especialitzada, amb la finalitat d’eliminar el verdet i la negror acumulats pel pas del temps.
(Felanitx, 11/11/2016).

LA IMATGE DE SANTA MARGALIDA
La primera notícia que tenim de la imatge és de l’any 1571. Segons el Dr. Esteve Bordoy
“en lo any 1571 devota persona, amb llecència de los Jurats, cobrí la font i féu la capelleta
amb la figura de la Santa” (Xamena, 1974). Pere Xamena (1976: 204) afegeix, “fonc
proposat per lo honor Antoni Vilar altre dels jurats... per fer un millorament a la font, ço és
cobrir-la i fer una figura de Santa Margalida i açò fer certa persona de diners propis o de
3
prometences i així fonc determinat per lo dit consell que dita persona faça dita obra ”. La
següent informació és del 22 de novembre de 1666 quan es paguen 12 lliures i 10 sous a
l’escultor Gabriel Oliver per haver adobat la figura de la santa. (Roselló, 2009)
Aquesta primera imatge de santa Margalida va presidir la font fins a l’any 1956, quan
l’Ajuntament d’aquest any, a l’acta de la sessió de dia 14 d’abril d’aquest any, va
encarregar a José Bover la realització d’una nova figura, que només restà a la font durant
12 anys. El Setmanari Felanitx de dia 12 de juliol de 1968 comenta: “La primera imagen de
Santa Margarita, restaurada y restituida a su hornacina de la fuente de su nombre. La
imagen que venía presidiendo la hornacina desde el año 1956, de factura moderna, ha sido
sustituida por la antigua existente, tras realizar en ella un buen trabajo de restauración. La
primitiva imagen, que hasta ahora había permanecido en el Museo Cosme Bauçà, liberada
de las horribles capas de pintura que la cubrían y debidamente restaurada por el joven don
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Cristóbal Bennássar Vadell, vuelve a presidir, con su gracia un tanto primitiva y en el color
natural del “marès” en que está construida, nuestra entrañable fuente de Santa
Margarita” (Felanitx, 20/07/1968: 4). La imatge de José Bover va ser retirada i va sofrir
danys en els distints llocs on es va deixar. Actualment, es conserva en el pati de la Casa de
Cultura de Felanitx sense cap, que s’ha perdut.
Malauradament, l’antiga escultura de la santa fou víctima d’actes vandàlics en diferents
moments. El primer d’ells fou a l’any 1985, “avui podrem contemplar de bell nou al seu
emplaçament habitual de l’artístic conjunt arquitectònic de la Font de Santa Margalida, la
imatge de la Santa Patrona de Felanitx, la qual fou objecte fa uns mesos de salvatge
atemptat per part d’uns ineptes”. Jaume Mir es va encarregar de la seva restauració
(Felanitx, 19/07/1985: 1). Anys més tard, el 1991, novament es produí un acte vandàlic:
“la imatge de Santa Margalida altra vegada destrossada. Dilluns passat la imatge de
Santa Margalida que presideix la font del seu nom, aparegué amb el cap tallat i sense part
del palmó que porta a la mà”(Felanitx, 14/09/1991: 1). El 24 de juliol de 1992 fou
“novament col·locada a la Font l’estàtua de la patrona que va ser destrossada fa uns
mesos”. La restauració també la va fer l’escultor Jaume Mir ”(Felanitx, 24/07/1992: 4). Per
tal d’evitar nous actes vandàlics, l’any 1993 l’Ajuntament va decidir protegir-la amb un
vidre (Felanitx, 17/07/1993), com es troba actualment.

Figura 6. Antiga imatge de santa Margalida, actualment

32

Notes històriques sobre la festa i la font de Santa Margalida, patrona de Felanitx

PER CONCLOURE
En aquesta comunicació s’han detallat algunes notícies sobre la festa de Santa Margalida,
de la font i de la imatge. Enguany se celebren els 530 anys de la troballa de l’aigua i
esperem que es pugui celebrar per molt de temps. També cal reivindicar la importància
històrica i patrimonial que té la font per al nostre municipi. El nostre deure és protegir-la
per a les generacions futures.
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