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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

SUMARI
Presentació

9 – 11

Conferència inaugural
Fundació Museu Mn. Corme Bauçà: passat, present i futur

17

Maria Mesquida

Societat
Com ensenyar els balls dels Cavallets de Felanitx. Memòria d’un mestre

23

Andreu Adrover i Maria Rosa Cons

Com he ensenyat els Cavallets. Descripció dels passos de cada ball

33

Andreu Adrover i Maria Rosa Cons

Mn. Cosme Bauçà Adrover. Els actes de promoció de la seva figura

45

Maria Mesquida

Primeres passes del Feminisme a Felanitx

59

Glòria Julià, Laura Monserrat i Maria del Carme Vidal

Anam a l’escola

67

Maria Roig, Jaume Bonet, Xisco Coll i Violeta Rojas

Repensam a plaça Pax

75

Maria Roig, Jaume Bonet, Xisco Coll i Violeta Rojas

Mapa d’Actius de Felanitx, un projecte de salut

81

Jerònia Maria Pont, Joana Valens i Jaume Vicens

Ciències Històriques
Els Rossells: Tres anys de vida d’un projecte
Rafel Font, Celia González, Javier Rivas, Xisco Bergas, Paloma Salvador, Alejandra Galmés,
Bartomeu Salà i Christoph Rinne

93

La ceràmica d’importació al jaciment des Rossells. Estudi preliminar del Sondeig
2-16

103

Javier Rivas

La intervenció arqueològica a la Naveta Doble de Closos

113

Llorenç Oliver, Bartomeu Salvà, David Javaloyas i Joan Fornés

El Judo a Felanitx: Els inicis (1967-1981)

127

Miquel Àngel Vicens i Joan Jaume Obrador

Sants i Misteris d’argila de gerrer

135

Sebastià Barceló

1956, un any damunt el moll de Portocolom

149

Joan Mestre

Francesc Bonnín. El Mut Maceta

167

Amàlia López

La Fotografia a Felanitx, una aproximació històrica

183

Amàlia López

Ciències de la Terra
Coneixement espeleològic i patrimoni subterrani (I): Les coves i avencs de
Felanitx

191

Gabriel Santandreu

Coneixement espeleològic i patrimoni subterrani (II): Relació de cavitats i
apèndix bibliogràfic

207

Gabriel Santandreu

Les pedreres dels Sagrera a Cala Sa Nau: una prospecció geològica a un fet
històric

231

Guillem Mas i Lluís Moragues

Característiques dels sòls agrícoles de Felanitx
Jaume Vadell, Antoni Font, Joan Rosselló i Maria Adrover

241

EL JUDO A FELANITX: ELS INICIS (1967-1981)
Miquel Àngel Vicens i Siquier i Joan Jaume Obrador Roig
Vicens, M.À. & Obrador, J.J.(2017). El Judo a Felanitx: els inicis (19671981). IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx: 127-133

INTRODUCCIÓ
Sens dubte el Judo felanitxer és l’esport que en aquests darrers anys gaudeix d’un èxits
esportius com cap altre club de Judo de les Illes, especialment del grup de Katas amb
reconeixement a nivell internacional.

Figura 1: Logotip del 50è aniversari de la Sala de Judo Felanitx. Disseny d’un dels autors -MÀ Vicens-,
utilitzant l’escut “original” pintat per Tomeu Estelrich (Turriscos).
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Enguany (2017) se celebra el 50è aniversari de la presència del Judo a la nostra comarca
(Figura 1) i aprofitant aquest fet, coincidint amb l’edició de les IV Jornades d’Estudis
Locals, s’ha volgut fer una mica d’història per saber un poc més com va començar.
A Mallorca el Judo arribà a principis de la dècada dels 60 de la mà de mallorquins que
havien tingut qualque tipus de contacte amb aquest esport a la Península o,
principalment, a França. De fet els primers professors foren francesos, concretament
Robert Muratore i George Laboirie, convidats per Lluís Petrus i amb la intenció de muntar
un negoci de turisme esportiu, a l’estil del que es feia al sud de França des de feia alguns
anys, així com obrir aquest esport als mallorquins residents (Vidal, 2001).
A la comarca de Felanitx l’instigador fou, a les hores un jove felanitxer, Mateu Juan
(Marilla) que vivia i treballava a Cala Murada, en l’Hotel Valparaiso, pràcticament en els
inicis de la seva urbanització. A mitjans dels anys 60, Mateu Marilla als matins solia córrer
al voltant de Cala Murada amb un petit grup de residents i de treballadors de la
promotora madrilenya COBASA i la constructora Dragados, entre ells un dels seus
responsables, Martí Felany. Un enginyer que havia practicat Judo en la seva estada a
França, concretament a Nancy i després a París on va ser alumne del Mestre Mikonosuke
Kawaishi, pare del Judo modern a Europa i introductor d’una metodologia d’ensenyament
(Kawaishi, 1975) d’aquest esport que encaixava més en la cultura europea, com per
exemple l’establiment de cinturons de colors en les primeres etapes d'aprenentatge del
Judo o la introducció d'una nova forma d’anomenar les tècniques, en lloc de la tradicional
en japonès.
Un dia, el pare de Mateu Marilla, llegint el diari li va cridar l’atenció veure una fotografia
d’un d’aquests que solia córrer amb el seu fill. Era la notícia de què Martí Felany havia
aconseguit el cinturó marró de Judo i li comentà al seu fill. Aquest fet el va sorprendre i,
en veure’s li demanà si n’hi podia ensenyar. La proposta agradà a Martí Felany però li
demà un local amb centres condicions i un grup de gent interessada per començar, a més,
ell practicava Judo en l’únic gimnàs que en feia, el Fuji Yama Club de Judo, i va veure una
oportunitat per practicar-lo sense haver de traslladar-se tant sovint a Ciutat, amb les
dificultats que la xarxa de carreteres presentava a finals dels anys 60 (Vidal, 2001).

L’INICI (1967 / 1968)
D’aquesta manera Mateu Marilla fou l’encarregat de trobar un espai i els primers
interessats en practicar aquell nou esport. La primera tasca era trobar al menys dues
persones més. La primera persona que va contactar i que li digué que sí fou Paco Tejedor
(que també vivia a Cala Murada), llavors es posaren en contacte amb Toni Ramon (Terres),
que en aquells temps vivia a Cala d’Or, però que sempre li havien interessat els espots i
que en solia practicar de manera assídua. D’aquesta manera foren quatre, prou per iniciar
l’aventura. Això era l’any 1967.
Pel local no hi va haver massa problemes, En Mateu Marilla tenia un xalet junt al costat
del Valparaiso (en l’actual carrer d’Astúries) amb una portassa que complia amb el mínim
d’exigències, després va ser l’hora d’aconseguir un tatami i decidiren fer-ne un. Sabien
que al Japó, els tradicionals, es feien amb palla d’arròs i que a Sa Pobla se’n cultivava, així
que acudiren a un tapisser per faria una sèrie de fundes. Amb un camió de Paco Tejedor,
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anaren a dur un viatge de palla d’arròs i després ompliren les fundes. El problema fou que
no tenien massa referents, especialment el tapisser, que el feu massa gruixat i la palla no
quedà del tot subjecte. Era el que tenien i així començaren amb els judoguis duts per
Martí Felany de Ciutat.
Aquelles primers moments les condicions no permetien realitzar un treball massa
complert, determinades tècniques no es podien fer o resultaven complicades, com les
granades (barais) ja que el tatami era massa blan i els peus s’enfonsaven o determinades
tècniques de projecció, ja que el sostre no era massa elevat i hi podien pegar. Per això es
centraren especialment en el judo de terra (ne waza). De tota manera tots eren conscients
que les condicions no eren les adequades i començaren a moure’s per trobar un altre
espai.
L’edifici de l’escola de Portocolom, construïda en el temps de la II República (Xamena,
1975), i que estava sotmesa a un cert abandonament, va ser l’espai adient per a les
exigències del Judo, ja que comptava amb un espai prou ampli per impartir les classes,
sense columnes o amb un sostre elevat i amb molta il·luminació exterior gràcies a les
seves àmplies finestres, a més, també disposava d’un espai on poder-se canviar. Així,
s’aconseguí que l’Ajuntament de Felanitx els cedís l’espai i també s’adquiriren unes noves
planxes. Una vegada enllestit el nou local s’iniciaren els tràmits per a la seva autorització
oficial per part de les autoritats federatives. A principis de juliol de 1968, Martí Felany com
a responsable, escrivia una carta al president de la Federació Balear de Judo on li pregava
que donàs d’alta el Judo Club Portocolom i després d’uns mesos de gestions i
negociacions, a l’octubre de 1968 s’autoritzà la Sala de Judo de Portocolom, juntament
amb el Judo Club Palma (Vidal, 2001) convertint-se així en la primera escola de Judo de la
Part Forana i un dels tres oficialment reconeguts amb citat Judo Club Palma i el més veterà
de tots, el Fuji Yama Club de Judo.

Figura 2: Fotografia d’alguns dels primers judokes (de dreta a esquerra): Mateu Marilla, Toni Ramon,
Colau Estepoll, Juanito Tur, Toni Ploris, Tòfol de sa Càmera (?) i Bernat Moia.
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EL JUDO A FELANITX
A principis de 1969, ja de la mà de Toni Ramon i Martí Felany, i acompanyats d’un primer
grup de judokes (Figura 2) com Juanito Tur, Colau Julià (Estepoll), Toni Oliver (Ploris),
Bernat Bennàssar (Moia), Tomeu Estelrich (Turriscos), Joan Fiol (Polla), Tòfol Mestres (de
sa Càmera), Biel Andreu (Simó), Julià Vaquer (Bota), Joan Mas (Pancuit), entre d’altres, el
Club es traslladà a Felanitx, primer en una aula de l’antic Institut Laboral (espai on
actualment es troba el CEIP I. Joan Capó) i després en una petita portassa de l’actual carrer
de Santa Llúcia i finalment en un espai més ampli situat a l’actual carrer de l’Estrella
(Figura 3), ambdós de la propietat d’Toni Ramón. Amb l’estrena d’aquest darrer espai
també es construí un tatami molt millor, preocupats pels poc amortiment i els continus
problemes que produïen les planxes d’escuma. De la mà de Sebastià Roig, s’ideà una
estructura que solucionàs els problemes existents. Així, com a base, s’instal·laren rodes de
cotxe usades una al costat de l’altre, per donar més amortiment, per sobre d’aquestes,
dues tarimes de conglomerat de fusta trencant les unions, per donar consistència, on s’hi
estenien les planxes d’escuma, recobertes, finalment, amb una lona tensada (gràcies a una
sèrie de fustes clavades a terra, que la subjectaven) per obtenir un tamani, que era
l’enveja de tots els altres clubs. Aquesta estructura bàsica encara és vigent en la Sala de
Judo actual. Martí Felany, per qüestions professionals anà deixant, cada vegada més, la
responsabilitat de les classes o les visites a Sala de Judo, les quals hagueren de ser
assumides per Toni Ramon o per alguns dels veterans, especialment Sebastià Roig i Tomeu
Turriscos.

Figura 3: Sala de Judo del Carrer Estrella. D’esquerra a dreta. Drets: Biel Simó, Martí Felany, Joan J.
Obrador (Ramis), Tomeu Turriscos. Agenollats: Toni Ramon, Jaume Vicens (Ribot) i Joan Pancuit.

De tota manera, en aquest espai no allotjà per molt temps el Judo, ja que Toni Ramon
també hagué de fer front a les seves responsabilitats professionals i la Sala de Judo es
traslladà a l’espai de l’antic cinema a les instal·lacions de "La Protectora" (a l’actual carrer
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de la Mar) amb la intenció de donar un nou impuls tant a la pràctica del Judo com en
aquella institució felanitxera (Figura 4). Allà s’hi està una sèrie d’anys sota l’esment de
Sebastià Roig, de tota manera, l’organització del club era força precària amb uns
responsables treballant-hi voluntàriament i de forma pràcticament autogestionada. Si bé
els assumptes més seriosos de gestió els portava Tomeu Turriscos, les quotes dels alumnes
s’anaven cobrant com es podia o inclús en espècie. Foren molts felanitxers que acolliren
de bon grat aquest esport i mica en mica les classes s’anaren omplint i fins i tot separades
per infantils i per adults.

Figura 4: Classe de Judo al cinema de “La Protectora”. Professor: Joan J. Ramis, acompanyat de
Sebastià Roig i Tomeu Turriscos.

Durant aquests primers anys fou un espot exclusivament masculí, no per voluntat
expressa dels responsables, els quals feren un parell d’intents per intentar obrir-se, però
les infraestructures eren les que eren i no permetien establir un vestidor femení. De tota
manera un petit grup de nines (1972/73) començà a practicar-lo, encara que no serà fins a
un nou trasllat, retornant al local del carrer de l’Estrella, a causa d’unes obres de
condicionament de "La Protectora", que es pogueren habilitar dos vestidors (un masculí, a
la part baixa, al costat del tatami i un femení a l’altell) i d’aquesta manera les condicions
milloraren ostensiblement i ben aviat, les nines agafaren el protagonisme merescut, tant
sobre el tatami con en els campionats o competicions on hi participaren. La primera
fornada estaria composada per C. M. Lourdes Fiol, M. del Carme Maimó, seguides de
Maria Francisca Bennàssar, Magdalena Bennàssar i Àngela Antich, entre d’altres.

CONSOLIDACIÓ
Amb el retorn de la Sala de Judo al local del carrer de l'Estella, s’inicia un cicle de
consolidació del Judo a Felanitx (Figura 5), especialment perquè es va mantenir la seva seu
sense una altre trasllat durant uns anys. Desgraciadament, Sebastià Roig es veu obligat de
deixar de practicar aquest esport per una lesió quan es preparava per obtenir en seu
cinturó negre, agafant el seu relleu Joan J. Ramis que havia tornat del servei militar,
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ocupant-se de dirigir les classes i cada vegada agafant més protagonisme en la direcció de
la Sala de Judo. Ell mateix fou el primer cinturó negre (març de 1980) de Felanitx.

Figura 5: Sala de Judo del Carrer Estella, Classe infantil. Professor: Sebastià Roig.

La direcció esportiva, anava a càrrec del responsable màxim del Judo Club Palma, Jordi
Boixó. Era ell qui examinava i signava els graus, a més d’ajudar a la planificació tècnica. La
relació del Judo Club Palma i de Jordi Boixó amb la Sala de Judo, fou i encara és molt
especial. Durant aquells anys, s’organitzaven classes conjuntes, competicions inter-clubs i
altres esdeveniments amb la intenció de motivar i millorar els aspectes tècnics dels (i de
les) judokes, així com una de les parts fonamentals d’aquest esport, el component social i
de companyonia.

UNA NOVA SEU, UN NOU CAMÍ
Els anys, els aspectes professionals o d’altres projectes, anaren minvant la il·lusió i el
temps de dedicació de molts dels primers impulsors. D’aquells que començaren l’aventura
del Judo a Felanitx, tant sols en quedava Toni Ramon, vinculat d’alguna manera el
projecte, no de bades, ell fou qui assumí el cost de la principal infraestructura: el tatami i
el local, però a finals dels anys 70, decidí que era hora de desvincular-se completament.
Aquí fou quan Joan J. Obrador (que deixarà de ser en Joan Ramis per convertir-se en Joan
des Judo) va tenir la visió del Judo com a feina i començà el seu projecte professional
vinculat a la Sala de Judo Felanitx, Toni Ramon li cedí la seva part del club, així com el
tatami, i n’adquirí l’altre, constituint-se així com a l’únic propietari i responsable. També
traslladà la Sala de Judo a la seva ubicació actual, al carrer de la Roca den Boira, 36.
Inaugurada el març de 1981.
No podem, en aquest intent d’explicar els inicis del Judo a Felanitx, deixar d’anomenar
alguns dels campions felanitxers, d’aquests primers anys. El primer i recordat com a un
autèntic atleta, fou Toni Ramon, seleccionat tres cops per disputar el Campionat
d’Espanya de Judo, així com Toni Oliver Ploris (Figura 6), campió de Balears l’any 1970 o
Maria Francisca Bennàssar, campiona de Balears l’any 1978.
132

IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

Figura 6: Toni Ploris recollint la copa de campió de Balears de 1970.
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S'ha de donar especialment les gràcies a Joan Tur (Juanito), Mateu Juan (Marilla), Toni
Oliver (Ploris), Sebastià Roig, Tomeu Estelrich (Turriscos) i Toni Ramon (Terres) per la seva
ajuda a l’hora de realitzar aquest escrit i per la seva paciència a l’hora d’entrevistar-los,
permetre el seu enregistrament i facilitar-nos algunes fotografies.
Volem dedicar aquest article a la memòria d’un dels primers judokes de Felanitx i Campió
de Balears que ens abandonà, massa d'hora aquest 2017, Toni Oliver (Ploris) pare i padrí
de judokes i que fins al darrer moment acudia regularment a les demostracions o
competicions on hi participava la Sala de Judo. Enyoram el teu somriure!
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