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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

FELANITX A EL HERALDO DE CRISTO
Andreu Gabriel Veny i Miró
VENY, A.G. (2020). Felanitx a El Heraldo de Cristo. V Jornades d’Estudis
Locals de Felanitx: 12ϭ-ϭϯϴ

INTRODUCCIÓ
A principis del segle XX sorgí una publicació de caràcter franciscà amb l’objectiu de donar
un nou impuls als terciaris franciscans seglars. Aquesta publicació fou El Heraldo de Cristo i
en ella hi participà, aportant nombrosos articles d’història de Felanitx, Mn. Cosme Bauçà
Adrover.

LA REVISTA EL HERALDO DE CRISTO
El Heraldo de Cristo era una publicació mensual dedicada al foment i propagació de
l’Ordre Tercera de sant Francesc d’Assís i altres obres franciscanes.
Aquesta publicació s’inicià l’1 de març de 1909 amb una tirada de 800 exemplars. A l’any
següent la seva impressió havia augmentat fins al 1500, convertint-la amb la revista
religiosa més popular de Mallorca. El 1934, la seva tirada va tornar a augmentar fins a
3200, i el 1959 arribà a 5000.
El contingut d’aquesta publicació franciscana era principalment religiós, amb una
important espiritualitat franciscana, però també hi tenien cabuda articles socioculturals i
històrics.
La publicació va ser una realitat durant seixanta-cinc anys. El desembre de 1974 sortia al
carrer el darrer exemplar, el número 775.
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L’objectiu d’aquesta publicació era cohesionar i mantenir vives les fraternitats de terciaris
franciscans seglars.

ELS TERCIARIS FRANCISCANS SEGLARS
Els frares franciscans de la Tercera Ordre Regular de Sant Francesc feren un gran apostolat
a través de la reorganització dels terciaris franciscans seglars. Aquesta fraternitat estava
inspirada en les disposicions del papa Lleó XIII, concretament en una inspiració catòlica en
fer front a la maçoneria moderna. Es varen recuperar, restaurar i fundar noves
germandats a quasi totes les parròquies de Mallorca, fet que exigia la implicació i la
intel·ligència del clergat secular.
Els terciaris realitzaven grans peregrinacions que volien expressar la capacitat de
mobilització i la força d’aquestes germandats en el conjunt de la societat i de l’Església de
Mallorca.

LES PUBLICACIONS SOBRE FELANITX DE MN. COSME BAUÇÀ ADROVER
Si no fos per les aportacions que Mn. Cosme fa a El Heraldo de Cristo, Felanitx tindria la
mateixa presència que qualsevol altre poble. Només sortiria a les cròniques de les
peregrinacions a Sant Salvador o a alguna altra sobre vesticions de terciaris.
Mn. Cosme, després de la seva estada a Brasil (1899 - 1901) i a Argentina (1905 - 1909 i
1910 - 1913) retornà definitivament a Felanitx on es dedica a investigar i a escriure la
història de Felanitx i a exercir el seu ministeri sacerdotal preparant unes bones homilies
per al lloc on era convidat a predicar.
La primera comunicació que Mn. Cosme fa per El Heraldo de Cristo es titula Franciscano –
Felanigense i és del número de setembre i octubre de 1919. Aquest primer article està
signat per “C. Bauzá Adrover, PBRO, T” és a dir, Cosme Bauzá Adrover, presbistero
terciario (Figures 1, 2 i 3).
Per si no hagués quedat clar que Mn. Cosme era Terciari Franciscà, la segona comunicació
tenen un sobretítol que resa “Obra de un Terciario”, i està signat com l’anterior. Aquests
articles de novembre de 1919 i de febrer de 1920 les dedica a resenyar el Calvari i estan
titulades El Oratorio del Calvario en Felanitx (Figues 4, 5, 6, 7, 8 i 9).
Durant el maig de 1920 comença la tercera comunicació que durarà fins al setembre, és a
dir, en quatre entregues. Es titula Terciarias franciscanas en el arciprestazgo de Felanitx on
parla de les monges Franciscanes Filles de la Misericòrdia que pertanyen a l’arxiprestat de
Felanitx, aquestes són les de Calonge, Santanyí, Alqueria Blanca, Ses Salines, Porreres,
S’Horta, Es Llombards i Es Carritxó. Ho fa per ordre cronològic de fundació. Conclou fent
esment a les dues franciscanes que es dediquen a l’ensenyança de Cas Concos (Figures 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17).
A partir d’aquesta comunicació, Mn. Cosme ja no signarà més com ho feia fins ara, tal
vegada pel canvi de temàtica, que ara sembla que és més històrica o per un altre motiu
que no hem aconseguit esbrinar quin, ara signarà amb un pseudònim: Ben – Alí.
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La cuarta comunicació, ja il·lustrada amb fotografies és titulada Del Castillo de Santueri.
Per ressenyar el castell roquer hi dedica tres cops, el primer al desembre 1925, el segon al
febrer 1926, i el tercer al juliol 1926 (Figures 18, 19, 20, 21 i 22).
La quinta comunicació de novembre i desembre de 1926 la dedica a Cas Concos d’es
Cavaller sota el títol de Vista panorámica de Cas-Concos on el seu cosí per partida doble,
Mn. Gabriel Adrover Bauçà, hi està construint la nova església “cuyos planos recuerdan la
semejanza con la basílica de San Pablo de Roma” (Figura 23).
La sisena comunicació de març de 1927 es titula Visita panorámica de L’Horta. Com a
curiositat diu que l’església del llogaret és “parecida a la de San Antonio Abad, en la
capital de província” (Figura 24).
Entre la sisena i la setena comunicació de Bel – Alí, trobem una fotografia del Castell
Santueri en portada. Aquesta fotografia titulada “Mallorca pintoresca” està estampada a
la portada del maig de 1927. Segurament la fotografia fou aportada per Mn. Cosme
(Figura 25).
La setena publicació de maig del 1927 és titulada Vista panorámica del Carritxó on deixa
palès la comunitat de monges franciscanes que hi ha establertes en aquest llogaret (Figura
26).
La vuitena comunicació les dedica a Porto – Colom. L’escriu en quatre vegades. La de juliol
de 1927 la subtitula Caserio La Colonia, la del setembre de 1927 Caserio La aduana, la de
desembre de 1927 La Torre, i la del març de 1928 ja només amb un títol principal que diu
el Faro de Porto – Colom en su forma primitiva (27, 28, 29, 30 i 31).
Una vegada acabada la tasca de divulgació dels llogarets, toca el torn al patrimoni religiós.
La novena es de maig de 1928 i sota el títol de Imagen de Ntra. Señora explicarà al lector
el que és i quins noms té la marededéu sagrari de l’església parroquial (Figura 32).
Seguint amb santa Maria, arriba el torn a Sant Salsavor. La desena d’octubre de 1928 hi
trobem el gravat de la Mare de Déu de Sant Salvador (Figura. 33). L’onzena el març de
1929 amb el seu treball sobre les imatges de la Mare de Déu de Sant Salvador (Figures 34 i
35) que tant de disgust li va portar al 1922 quan li varen retirar el seu segon volum de la
Història de Felanitx.
La dotzena al maig de 1929 Visita de “La Capelleta” en San Salvador de Felanitx. (Figures
36 i 37). La tretzena el juliol de 1929 el Artístico retablo de Passio Imáginis en San Salvador
de Felanitx (figures 38 i 39). I la catorzena el setembre de 1929 el Retablo antiguo del altar
mayor de San Salvador de Felanitx (Figures 40 i 41).
Entre aquests treballs de divulgació de Sant Salvador, el març de 1929, trobem tota una
pàgina de la revista dedicada a la nota necrològica de Doña Apolonia Adrover, Vda. De
Bauzá. La mare de Mn. Cosme havia mort. Per la viudedat i avansada edat de la seva mare,
Mn.Cosme, havia retornat definitivament a Felanitx, el poble que tant estimava però que
no l’acontentava. En aquesta nota necrològica on “El Heraldo de Cristo, se asocia de veras
a la acerba pena que amarga estos dias el ánimo de nuestro incansable colaborador y
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amigo queridíssimo el Rdo. D. Cosme Bauzá Adrover (...)” és on descobrim que Mn. Cosme
és Ben – Alí. Tal vegada els lectors de l’època ho sabessin (o no).
La quinzena comunicació de novembre de 1929 la dedica a el Ángel Pasqual de la
Parroquia de Felanitx on parla de la polèmica que hi ha haguda al llarg dels anys per
atribuir l’autoria a aquesta peça d’art (Figura 42).
La setzena comunicació de desembre de 1929 la dedica a biografiar la Consistorial de
Felanitx (Figura 43). La dessetena de gener de 1930 a la Estación Enologica de Felanitx on
curiosament conclou que la seva investigació històrica està “limpia y descarnada de todo
comentario político” (Figura 44). Mentre que la divuitena de maig de 1930 la dedica a la
Fachada Casa Hospicio- Hospital de Felanitx (Figura 45).
La denovena comunicació comença el juliol de 1933 i en farà cinc entregues més
(setembre, octubre i desembre de 1933, i gener de 1934) per ressenyar un lloc molt
emblemàtic per als felanitxers. El títol era “Con motivo de una Fecha gravada en el
frontispicio de la Fuente pública de Felanitx” i tracta la font de santa Margalida (Figures 46,
47, 48, 49 i 50).
A partir del gener de 1934, Mn. Cosme no tornarà a escriure per El Heraldo de Cristo, tan
sols sortirà el seu nom a l’octubre del mateix 1934 en ocasió de regalar una corona de
plata amb botonada d’or a santa Catalina Thomàs, recentment canonitzada. En aquesta
ocasió també se’ns recorda que “nuestro buen amigo el Rdo. S. D. Cosme Bauçà Adrover,
conocido por nuestros antiguos lectores con el seudónimo de Ben-Alí”.
Aquell mateix octubre de 1934 apareix una altra comunicació sobre Felanitx, però ja no és
de Mn. Cosme. És un article de Fra J. Rosselló. TOR que tracta sobre la coronació pontifícia
de la Mare de Déu de Sant Salvador.
Ens resulta molta casualitat que Mn. Cosme deixi d’escriure l’any de la coronació pontifícia
de la Mare de Déu de Sant Salvador i que ho redacti una altra mà. No devia estar d’acord,
Mn. Cosme, amb aquesta coronació del maig de 1934? Suposem que no devia estar
molest amb la coronació però que encara devia estar molt enfadat amb el rector pel fet
que li censuressin el tom de la història de Felanitx que tractava el tema de la sagrada
imatge de Maria. Degué reservar totes les joies familiars per fer la corona amb què
obsequià el mateix octubre de 1934 a santa Catalina Thomàs? Deixem aquestes dues
preguntes obertes per a futures investigacions.

CONCLUSIONS
Una vegada haver vist la temàtica de les aportacions que durant 15 anys Mn. Cosme fa a El
Heraldo de Cristo un pot trobar a faltar-hi alguna altre comunicació, com per exemple una
dedicada a l’església parroquial, el motiu de no ser-hi és perquè la trobem, aquesta entre
altres, al Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana.
Per molt que Mn. Cosme preparés uns resums del que ja havia publicat a la seva Història
de Felanitx, no copiava les seves aportacions a les diferents publicacions a les quals
col·laborava.

124

Felanitx a El Heraldo de Cristo

Com hem vist, El Heraldo de Cristo tenia una gran tirada i a través d’un preu simbòlic
arribava a moltes llars que, gràcies als articles de Mn. Cosme, podien conèixer una mica
més Felanitx i el seu terme. Això era sabut per Ben – Alí i per això els seus articles són
clars i breus, en el cas de ser llargs, com hem vist, les dividia en diferents parts. Sens cap
dubte, Felanitx és el poble més ressenyat i amb més divulgació de El Heraldo de Cristo.
Encara avui, el 2020, El Heraldo de Cristo no es pot trobar penjat a la xarxa, com tampoc
resulta fàcil el seu accés a les diferents biblioteques, ja que és molt complicat trobar la
col·lecció completa. Afortunadament sembla que prest es posarà remei a aquest
inconvenient i prest serà digitalitzat per estar a l’abast de molta més gent.
Ja han passat molts d’anys que aquest full no s’edita i ja són molts els de la nostra
generació que ni n’han sentit parlar. Espero que aquesta comunicació pugui servir i
facilitar la recerca, com també per acostar la història de Felanitx que Mn. Cosme escrigué
de manera resumida i clara.
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