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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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MN. COSME BAUÇÀ ADROVER.
ELS ACTES DE PROMOCIÓ DE LA SEVA FIGURA
Maria Mesquida Artigues
MESQUIDA, M. (2018). Mn. Cosme Bauçà Adrover. Els actes de promoció
de la seva figura. IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx: 45-57

INTRODUCCIÓ
El context en el que es poden emmarcar aquestes línies és la nova etapa que ha encetat la
Fundació Museu Cosme Bauçà després de dècades de reduïda activitat. El propòsit
d’aquest article és el de tornar enrere en la trajectòria d’aquesta entitat, per tal de donar
a conèixer la figura del seu fundador, Mossèn Cosme Bauçà Adrover. A ulls d’aquells que
van coincidir amb ell, es capellà Bo era una persona amb una manera de ser singular, ja
que arreu de la Vila era conegut per fer gala d’un caràcter quelcom peculiar, però de
portes cap a dins es transformava en una persona d’allò més propera.
Si bé és cert que a Felanitx la figura de Mn. Cosme Bauçà va lligada sobretot a la creació de
la institució cultural que porta el seu nom; la veritat es que la seva presència, en major o
menor mesura, perviu a bona part dels edificis religiosos del municipi i també a Palma –al
Convent de Santa Magdalena-. Dit això, i sense més preàmbuls, anem a conèixer una mica
més d’aprop a Mn. Cosme Bauçà Adrover.

RESSENYA BIOGRÀFICA
Mn. Cosme Bauçà Adrover nasqué a Felanitx, al Molí den Bo –propietat del seu avi patern
Cosme Bauçà Soler–, el dia 17 de setembre de 1871. La seva família era de caràcter humil;
els seus pares Joan Bauçà i Apol·lònia Adrover eren moliners d’ofici. Dins el panorama
familiar dels Bauçà-Adrover, no podem deixar d’esmentar la seva àvia paterna, Francisca
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Llull Riera, que va esdevenir una peça cabdal en la infantesa del petit Cosme, ja que fou
l’encarregada de la seva educació i també, del descobriment de la seva vocació com a
sacerdot (Maimó, 2000, p.16).
Al 1888, amb disset anys, començà els estudis eclesiàstics al Seminari Conciliar de Sant
Pere; on hi va estar durant sis anys en règim intern. Un cop hagué finalitzat els estudis, al
1894, rebé el Diaconat de mans del Bisbe Jacint Cervera i, un any després, al 1895, fou
ordenat sacerdot pel mateix Bisbe Cervera (Maimó, 2000, p.18). Setmanes després de la
seva ordenació, digué la seva primera missa a la Parròquia de Sant Miquel de Felanitx
(Maimó, 2000, p.19). Fou un dia de molta alegria per ell i per la seva família, així com
també per la gent que l’apreciava. Mn. Cosme Bauçà rebé un total de cent trenta tres
regals de la més variada tipologia: objectes litúrgics -casulles, un calze de plata, un missal,
cadenetes, un poal de plata, una palmatòria de plata, una estàtua del Cor de Jesús i un
escapulari-, menjars i begudes –quartos, bunyols, ensaïmades, pastissos, ous, llimones,
cafè, anís, xerès, vi i botelles de licor-, animals –galls, gallines, ànneres i un xot-, objectes
d’ús domèstic i complements –llençols, tovalloles, targeters i un rellotge- (Arxiu FMCB,
Mn. 53, sense foliar).
Dins la vida de Mn. Cosme Bauçà s’hi distingeixen dues etapes: la de prevere i la
d’historiador. Per una banda, la seva etapa dins l’àmbit estrictament religiós es pot dividir
en dues parts. La primera d’elles comprèn l’exercici del sacerdoci a la seva localitat natal;
des de la seva ordenació i fins al 1899, fou subdiaca als oficis dominicals (Maimó, 2000,
p.22). A més, tenia un excel·lent do de la paraula, fet que li permeté pronunciar una
quantitat considerable de sermons a les diverses esglésies del municipi de Felanitx, així
com també a altres municipis de l’illa (Maimó, 2000, p.20).
Per altra banda, la segona part de la seva etapa com a prevere començà a finals del segle
XIX, quan la vila de Felanitx no passava pel seu millor moment. No obstant, hem d’afegir
que Mn. Cosme Bauçà era una persona independent, d’esperit lliure; fet que provocava
que el sentiment de la incomprensió l’envaís constantment. Per tant, al 1899 emprengué
la seva aventura al continent americà; primer a Brasil i després a l’Argentina. A Brasil, es
va establir a la regió del Gran Pará on fou professor d’història eclesiàstica al Seminari de
Nossa Sra. do Carmo i vicari a diverses parròquies (Maimó, 2000, p.22). Poc temps
després, va passar a la diòcesi de l’Amazones on va exercir com a rector i capellà regent
d’algunes petites esglésies (Maimó, 2000, p. 23).
Al 1901 tornà a Felanitx on hi va romandre fins al 1905, any en que tornà a partir cap a
terres americanes. Durant la seva estada a la vila començà a desenvolupar el seu interès
en el camp de la investigació històrica (Maimó, 2000, p.25); interès que ja havia començat
de manera molt tímida durant els seus anys com a seminarista, i que va tenir continuïtat
en els primers anys com a sacerdot amb unes breus publicacions biogràfiques sobre
personatges felanitxers (Maimó, 2000, p.20). Com hem dit abans, al 1905 es tornà a
embarcar, però aquesta vegada cap a l’Argentina; a Santa Fe -on fou fins al 1906 capellà
de la Catedral- i a la vila de Firmat –ambdues ciutats situades a la província de Santa Fe-. A
Firmat exercí com a rector de la parròquia del municipi, a més d’encarregar-se d’enllestir
les capelles –amb altars i retaules- i el baptisteri de dita parròquia, que estava en procés
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de construcció (Maimó, 2000, p.26). Arrel d’aquest fet, el poble de Firmat li feu entrega
d’un pergamí signat pels seus feligresos com a mostra de l’estima cap a la seva persona.
A Amèrica s’hi trobava d’allò més bé, fins que al 1909 s’endugué una sacsejada, ja que
morí el seu pare i es va veure obligat a tornar a Felanitx -amb el propòsit de quedar-hi
definitivament- per fer costat a la seva mare. Durant aquesta segona estada a la Vila
publicà, amb motiu del primer centenari de les Germanes Trinitàries de Felanitx, la que és
la seva primera obra; Álbum Trinitario (1910). No obstant, al 1911 va retornar a Firmat on,
a petició dels seus feligresos, fou altra vegada rector de la parròquia; fet que li permeté
finalitzar les tasques d’ornamentació de la mateixa que havia iniciat anys abans (Maimó,
2000, p.27-28). Per acabar amb aquesta primera etapa de la seva vida, podem dir que tot i
que fugí de la rutina de Felanitx, no oblidava quins eren els seus orígens i, al 1911,
escrigué Flors Semprevives, un recull de cants populars mallorquins dedicat a tots els
mallorquins residents a l’Argentina (Maimó, 2000, p.28).
La segona etapa en la vida de Mn. Cosme Bauçà s’inicia al 1913, amb el seu retorn
definitiu a Felanitx. És en aquests moments quan es dedicarà plenament a la investigació
de la història local, publicant una quantitat considerable de treballs i col·laborant a
publicacions periòdiques com són El Felanigense o la revista El Heraldo de Cristo (Maimó,
2000, p.34). Tot i això, no deixà de banda la seva faceta de bon orador, ja que fou convidat
a pronunciar els seus particulars sermons a les parròquies de diferents municipis de l'illa:
el Sermó de Sant Pere a Esporles (1921), el de Sant Andreu a Santanyí (1921); i com no a
Felanitx, on predicà -per segona vegada- el de Santa Margalida (1920) i el de Sant Isidre
(1922) al nucli urbà de s' Horta (Maimó, 2000, p.35-40). A més, era considerat un gran
historiador, fet que li donà la oportunitat de dur a terme tot un seguit de conferències al
Museu Diocesà de Mallorca, destacant la que duia per títol Puntos de vista, on parlava
sobre l'origen i el desenvolupament de Felanitx (Maimó, 2000, p.41).
Per una banda, malgrat la seva obra magna és Història de Felanitx, també podem
remarcar una sèrie de treballs -publicats prèviament- lligats a la història de les diferents
congregacions religioses de la Vila i a la vida de religiosos/es de renom dins el panorama
local; són els següents: Florescencia del clero de mi tierra (1917), Hermanas de la Caridad
de San Vicente de Paul, su origen y progresos (1917), Hijas de Nª Sª de la Providencia
(1918), Sonrisas celestiales de mi tierra (1919), Reminiscencias históricas del Convento de
Agustinos de Felanitx (dècada de 1920), Cuarto centenario de la Orden Teatina, 1524-1924
(1924) o Oratoris rurals del terme de Felanitx (dècada de 1920), entre d'altres (Maimó,
2000, p.30-49). Per altra banda, dins l'àmbit purament històric podem anomenar el
diccionari biogràfic d'escriptors felanitxers titulat Espigueo literario de mi tierra (1920) o
les Notícias históricas de Son Mesquida (1920). A més, no podem obviar la seva
col·laboració al Cançoner Popular de Catalunya amb la donació de les quatre mil cançons
mallorquines recollides en quatre toms a l'obra Flors Semprevives (Maimó, 2000, p.50).
Al 1922, publicà els quatre primers volums de la Història de Felanitx. Molts dels seus
homònims li alabaren la gran tasca que havia dut a terme, però la reacció de la gent de la
seva localitat natal no fou l'esperada, ja que tres anys abans l'historiador i arqueòleg
felanitxer Miquel Bordoy Oliver -amb qui mantenia una forta rivalitat personal i
intel·lectual- publicà els tres toms de la seva obra Història de la Ciutat de Felanitx, i el
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ressò d'aquest fet encara era present a la Vila. Tal fou el rebuig cap a la seva contribució
dins la història local, que la mateixa nit de la publicació de la Història de Felanitx, fou
víctima d'un acte vandàlic; li embrutaren la reixa del seu jardí. Però els entrebancs per a
Mn. Cosme Bauçà no acabaren aquí. El llibret que escriví sobre l’església del Santuari de
Sant Salvador fou retirat, ja que segons els responsables del santuari podia generar
confusions entre els devots, perquè donava a entendre que la imatge de la Mare de Déu
que es venerava no era la primitiva; és a dir, no era la que sempre havia estat a l’església
des de l’existència de la mateixa. Molt disgustat, no tornà a pujar mai més a Sant Salvador
(Maimó, 2000, p. 46-47).
Els tres volums restants de la Història de Felanitx no arribaren fins al 1943, 1948 i 1952,
respectivament (Maimó, 2000, p.77) i, conclosa la seva obra magna, donà també per
acabada la seva tasca d'historiador. Els darrers anys de la seva vida els passà al Molí den
Bo, on rebia constantment visites dels seus amics i gaudia de dur la veu cantant en els
moments de tertúlia. Es capellà Bo se'n anà d'aquest món dia tretze de febrer de 1959, als
88 anys. Tot i que en un primer moment la seva pèrdua no fou d’allò més sentida,
l’endemà de la seva mort, com a per art de màgia, l’Ajuntament de Felanitx prengué
consciència de que se n’havia anat una persona important dins el panorama de la història i
la cultura felanitxera i, en un acte a corre-cuita li concedí la Medalla de la Ciutat a títol
pòstum (Maimó, 2000, p.85).
Per acabar amb aquestes dades biogràfiques, es presenta una relació de tots els
reconeixements que va rebre cap a la seva persona i també cap a la seva tasca
d’historiador.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Acadèmic de la Real Acadèmia Hispanoamericana de Ciències i Arts de Cadis
(1924). Aquest nomenament li feren arrel de dues petites publicacions: Apuntes
históricos de Villa-Firmat 1888-1907 i Un paseo por el Amazonas.
Homenatge a Mn. Cosme Bauçà per la seva tasca com historiador (1929) on li
regalaren un pergamí realitzat per Antoni Jiménez (Maimó, 2000, p.57).
Soci de la Societat Arqueològica Lul·liana (1935), degut als nombrosos treballs
que tenia publicats i a la seva tasca com a historiador (Maimó, 2000, p.61).
Cinquantè Aniversari de la seva primera missa (1945). En aquesta ocasió rebé
felicitacions –en vers i en prosa- de part de personalitats com el Pare Rafel
Ginard, Miquel Ferrà, Maria Antònia Salvà o Miquel Massutí Alzamora, entre
d’altres (Maimó, 2000, p.66-67).
Homenatge amb motiu del seu vuitantè aniversari (1951) on li regalaren un
pergamí realitzat per Antoni Jiménez (Maimó, 2000, p.71-72).
Convidat d’Honor a les Noces d’Or de la Protectora i posterior nomenament com
a Soci d’Honor (1951).
Padrí d’Honor del nou presbiteri de la Parròquia de Firmat (1951) (Maimó, 2000,
p.65).
Medalla de la Ciutat de Felanitx a títol pòstum (1959).
Dedicació, a títol pòstum, de la plaça situada davant la seva casa pairal (1960).
Fill Predilecte de Felanitx a títol pòstum (1972).
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LA PROMOCIÓ DE LA SEVA FIGURA
Malgrat els seus humils orígens, Mn. Cosme Bauçà no tornà d’Amèrica amb les mans
buides. Aquest fet queda patent en la remodelació que dugué a terme a la seva casa pairal
–donant-li un aspecte de fortalesa- i també, en les nombroses donacions –i actes- que va
realitzar amb la voluntat de perpetuar la seva memòria quan ell ja no fos d’aquest món.
Tot i això, si tenim present que al llarg de la seva vida hagué de fer front a una sèrie de
situacions quelcom complicades i, al sentiment d’incomprensió que l’envaïa
constantment; aquestes donacions, entre d’altres coses, es poden veure com una via per a
reafirmar-se com a felanitxer i demostrar la seva estima cap al seu poble.
Partint de la definició de la paraula donant que ens ofereix el Diccionari de l’ Institut
d’Estudis Catalans -“2 m. [AR] Persona que costejava una obra religiosa i s’hi feia
representar, sol o amb la seva família”-, podem dir que Mn. Cosme Bauçà, en les
donacions més rellevants que realitzà, mai hi aparegué representat amb una efígie de la
seva pròpia persona (un retrat); sinó que es servia de dos elements que li permetien
mostrar-se com a donant. El primer d’ells era la seva heràldica familiar (Bauçà, Adrover,
Llull i Fiol), i el segon la seva onomàstica i la dels seus pares (Sant Joan, Santa Apol·lònia i
els Sants Metges; Cosme i Damià).
A continuació es presenten, classificades en els dos grups exposats anteriorment, les
donacions que Mn. Cosme Bauçà realitzà al llarg de la seva vida.
a)Donacions/actes expressats a través de l’heràldica familiar
Retaule per a la Congregació de les Germanes Terciàries Trinitàries de Felanitx
Mn. Cosme Bauçà tenia un vincle especial cap a aquesta congregació religiosa, ja que la
seva cosina Catalina Adrover Bauçà era monja trinitària del Convent de les Trinitàries de
Palma, on exercia el càrrec de Mare Superiora –dita també Mare Ministra-.
Les monges trinitàries arribaren a Felanitx al 1809 i s’instal·laren en una casa del carrer de
Son Morey (Xamena, 1980, p.22). En un primer moment el convent i l’oratori eren d’allò
més modests, però amb el pas dels anys anaren guanyant feligresos i fou precís dur a
terme successives modificacions en alguns dels espais conventuals. Al 1914, amb motiu de
la finalització de les reformes de l’oratori, Mn. Cosme Bauçà regalà un petit retaule d’estil
neogòtic realitzat per Marquès amb baix relleus esculpits per Galmés. La iconografia que
hi apareix va molt lligada a aquest ordre religiós, ja que a la part superior hi veiem
representada la Santíssima Trinitat, a la part central la Mare de Déu del Remei i a la part
inferior els sants fundadors de l’ordre: Sant Joan de Mata i Sant Fèlix de Valois (Xamena,
1980, p.52). El retaule està coronat per un frontó on hi apareix, dins un quadrifoli, la seva
heràldica (Bauçà, Adrover, Llull i Fiol). Actualment, aquest retaule es troba al Convent de
les Trinitàries del carrer de la Concepció de Palma (Figura 1).
Corona per a Santa Catalina Thomàs
Mn. Cosme Bauçà va donar una valuosa corona pel cos incorrupte de la Beata en memòria
dels seus avantpassats. Aquesta magnífica obra d’orfebreria fou elaborada per Jaume
Bonnín seguint el disseny de Mateu Oliver Capó. La corona –feta de plata i ornamentada
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amb botons d’or i gemmes procedents de les botonades de la seva mare- fou col·locada al
cap de la Santa en una missa celebrada el vint-i-nou de gener de 1935, prèvia benedicció
del Bisbe Miralles (Maimó, 2000, p.60). A més, cal destacar que a la corona també hi va
incloure la placa que li va atorgar la Real Acadèmica Hispanoamericana de les Ciències i les
Arts de Cadis i també una placa amb tots els seus llinatges (Bauçà, Adrover, Fiol i Llull)
(Figura 2).

Figura 1: Retaule de la Santíssima Trinitat a l’Oratori del Convent de les Trinitàries (Felanitx)

b)Donacions/actes relacionats amb la onomàstica
Retaule dels Sants Metges, Sant Joan i Santa Apol·lònia
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Al 1920 Mn. Cosme Bauçà donà a la Parròquia de Sant Miquel un petit retaule, que feu
construir en honor als seus progenitors i també en el seu propi. Al centre s'hi poden
observar les representacions dels Sants Metges i en els laterals les de Sant Joan i Santa
Apol·lònia (Rosselló, 2015, p.72-73) (Figura 3).

Figura 2: Corona per al cos de Santa Catalina
Thomàs

Figura 3: Retaule dels Sts. Metges, St. Joan i Sta.
Apol·lònia

Fundació de festes
Per a Mn. Cosme Bauçà la família era un aspecte cabdal de la seva vida, ja que, com hem
vist anteriorment, en algunes de les donacions que feia els seus avantpassats eren els
protagonistes. Per una banda, aquest fet es veu reflectit amb la fundació de les festes de
Santa Apol·lònia Verge i Màrtir i dels Sants Cosme i Damià Metges Màrtirs, ambdues a
l’església parroquial de Sant Miquel de Felanitx. Foren fundades el dia set d’abril de 1930
davant el notari eclesiàstic de la diòcesi D. José Font Arbós i, els diners que va aportar Mn.
Cosme Bauçà s’havien d’invertir en sermons i cera per a aquestes festivitats (Arxiu FMCB,
Mn.57, sense foliar).
Per altra banda, les almoines recollides havien d’anar destinades a la conservació de les
efígies dels sants i a no canviar les teles per escultures, ja que volia que es veneressin les
imatges tal i com les havien conegudes els seus avantpassats (Arxiu FMCB, Mn.57, sense
foliar). Cinc anys més tard i davant el mateix notari, fundà els Sufragis Perpetus a l’església
del Carme de Portocolom en honor als seus padrins paterns, als seus pares i també en
honor seu. Tot i això, aquests darrers –els sufragis en honor seu- es durien a terme quan
Mn. Cosme Bauçà es morís (Arxiu FMCB, Mn.58, sense foliar).
Quadres dels Sants Metges i de Sta. Apol·lònia per a l’Església del Carme de Portocolom
Al 1933, Mn. Cosme Bauçà donà a l’Església de Ntra. Sra. del Carme de Portocolom dos
quadres –d’autor desconegut-; un dels Sants Metges Cosme i Damià (en honor seu) i un de
Santa Apol·lònia (en honor a la seva mare). A través d’una fotografia datada del 1959, s’ha
51

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

pogut observar que aquestes dues pintures es trobaven al presbiteri de la dita església; els
Sants Metges a la part esquerra i Santa Apol·lònia a la part dreta (Arxiu FMCB, Àlbum de
Fotografies nº6). La presència de les pintures en un emplaçament tan distingit del temple
quedaria justificada si tenim en conte els Sufragis Perpetus que fundà Mn. Cosme Bauçà
en aquesta església al 1935.
Teles per al retaule de Santa Catalina Thomàs del Convent de Sant Agustí de Felanitx
El vint-i-quatre d’agost de 1941, a voluntat seva, es van beneir dues teles amb les imatges
de Sant Cosme i Sant Damià que foren col·locades als carrers laterals del retaule de Santa
Catalina Thomàs –substituint a les dels agustins Sant Joan Facundo i el Beat Jeroni(Xamena, 1994, p.48). Aquestes teles són obra de F. Jaume (Figura 4). En relació a aquesta
donació, hem d’afegir que les representacions dels Sants Metges prenen com a model una
pintura de Sant Cosme i Sant Damià, realitzada al 1900 per un pintor desconegut i que es
troba exposada a la Fundació Museu Cosme Bauçà.
Reliquiaris per a la Parròquia de Felanitx
Al 1944 donà dos reliquiaris a la Parròquia de Sant Miquel; un conté la relíquia de Santa
Apol·lònia i l’altre la relíquia dels Sants Metges –Cosme i Damià- (Figura 5).

Figura 4: Teles per al retaule de Santa Catalina
Thomàs

Figura 5: Reliquiaris per a la Parròquia de
Felanitx

Làpida devocional a Santa Catalina Thomàs
è

Al 1945 –coincidint amb el 50 aniversari de la seva primera missa- feu col·locar, en
memòria dels seus avantpassats, una làpida a davant l’altar de la capella de Santa Catalina
Thomàs al Convent de Sant Agustí (Rosselló, 2015, p.72) (Figura 6).
A més, també podem destacar una sèrie de donacions/actes que tenen un caràcter més
modest.
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Regals per al Santuari de Sant Salvador
Al 1901 Mn. Cosme Bauçà feu donació d’un salomó -de vint-i-quatre braços- de bronze
daurat a l’església del santuari per honrar a la protectora de Felanitx i dels felanitxers;
Nostra Senyora de Sant Salvador (Figura 7) (Maimó, 2000, p.25). A més, també donà altres
objectes litúrgics com són: unes tovalles de tul brodades amb fil d’or, un faristol d’altar,
unes sacres i una píxide (Arxiu FMCB, Mn.53, sense foliar).

Figura 6: Làpida devocional a Santa Catalina Thomàs

Figura 7: Salomó per al Santuari de Sant
Salvador

Fundació de les festes de Santa Catalina Thomàs
El set d’abril de 1930 –davant notari eclesiàstic- va fundar les Festes de Santa Catalina
Thomàs, que es celebraven en el marc de les festes de Sant Agustí. Aquesta festivitat va
perdurar fins a la dècada de 1970 i, per petició expressa del donant, les almoines
recollides havien d’anar destinades a la conservació de l’altar de la capella (Arxiu FMCB,
Mn.59, sense foliar). Mn. Cosme Bauçà també regalà unes sacres per a aquest l’altar.
Regals a les diferents esglésies del municipi
Mn. Cosme Bauçà regalà objectes litúrgics al Convent de Sant Agustí –uns canelobres, un
Sant Crist de bronze daurat i un joc de campanetes de bronze-, al Convent de les
Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paul –un faristol de bronze daurat, unes sacres
de fusta, una caixeta amb decoracions de filigrana de plata i un joc de campanetes de
bronze daurat-, a l’església de les Trinitàries de Felanitx -dues llànties de bronze daurat, un
reliquiari, unes sacres d’altar de bronze daurat, un caixó pel calze i unes tovalles de tul
brodades amb fil d’or-, a la Parròquia de Sant Miquel -100 pessetes pel retaule del Nom de
Jesús, un joc de campanetes de bronze i una corona de bronze per a Sant Francesc d'Assís,
per a quan es treia en processó- i, a l'església de Sant Antoni Abat d'Es Carritxó, un
portapau de bronze daurat (Arxiu FMCB, Mn. 53, sense foliar).
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Finalment, en l’àmbit més privat, Mn. Cosme Bauçà seguí utilitzant l’heràldica i la
onomàstica en els seus objectes personals per tal d’evidenciar que eren de la seva
propietat. A tall d’exemple podem citar el bastó que l’ajudà a caminar durant els seus
darrers anys de vida –s’hi observen dos petits relleus amb l’heràldica del seu llinatge
matern (Adrover)-, una llibreria policromada amb decoracions molt properes a l’estil
barroc (rocalles) –a la part superior hi trobem representades les heràldiques dels seus
llinatges; Bauçà i Adrover-, el seu faristol de lectura –a la part inferior hi podem veure
gravades les inicials del seu nom i llinatges (C. B. A.)- o, la tomba familiar, on hi apareixen
també els seus escuts (Bauçà i Adrover) i el nom de la seva nissaga “Es Molí den Bo”.
Aquesta està situada a la part del cementiri on hi ha els panteons i les tombes de les
famílies felanitxeres que tenien cert renom social (Figura 8).

Figura 8: Prestatgeria, tomba familiar, faristol de lectura i bastó

No obstant això, les mostres d’afecte cap als seus avantpassats i cap a la seva pròpia
persona no s’aturen amb les donacions, sinó que també les trobem en format fotogràfic.
Com a exemple podem citar el cas dels germans bessons Pedro i Antoni Mestre Canet que,
a petició de Mn. Cosme Bauçà, foren retratats caracteritzats com a Sant Cosme i Sant
Damià. Els germans Mestre apareixen representats amb els atributs que atorguen, a Sant
Cosme i Damià, la distinció de Sants Metges i Màrtirs –els instruments mèdics i les
palmes–.
54

IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

EL SEU LLEGAT AL POBLE DE FELANITX, LA DARRERA GRAN DONACIÓ
En el tombant de la seva vida Mn. Cosme Bauçà començava a pensar on aniria a parar tot
allò que havia reunit quan ell ja no fos d’aquest món. La solució a aquesta preocupació
arribà amb la idea de fer un museu a la seva casa pairal, amb l’objectiu de que servís com
a centre per a difondre la cultura a les generacions més joves. Per tant, al 1958 davant el
notari Francesc de Sales Garau redactà el seu testament, on llegava la seva casa i part dels
seus béns al poble de Felanitx. Tot i això, l’entitat no quedà oficialment erigida fins al
quatre de maig de 1962 mitjançant l’escriptura notarial de Garau (Maimó, 2000, p.89).
En el moment de la seva creació, i seguint amb la voluntat de Mn. Cosme Bauçà, el museu
estava regit per una Junta Administrativa formada pel batle –que ocupava el càrrec de
president-, el rector de la Parròquia de Sant Miquel –que ocupava el càrrec de secretari- i
el President de la Comissió Municipal Informativa d’Educació, actualment el regidor de
cultura –que ocupava el càrrec de tresorer- (Maimó, 2000, p.89). Una vegada conformada,
la Junta va decidir delegar la gestió del museu a una Comissió Executiva presidida per l’
historiador i clergue felanitxer Mossèn Pere Xamena Fiol (Felanitx, 1918-2015). Dita
comissió, que estava formada per un grup de persones compromeses amb la defensa i
difusió de la cultura mallorquina i felanitxera, s’encarregava de l’organització i del
funcionament de la institució.
La Fundació Museu Cosme Bauçà fou inaugurada el dia de Sant Agustí de 1963. A partir
d’aquest moment, i pràcticament fins a l’any 1989, el poble de Felanitx va poder gaudir del
museu, així com també de totes les activitats culturals que s’hi van realitzar; com són:
cursets i conferències relacionades amb la història i la cultura de les Illes Balears,
conferències de nombroses personalitats d’especial rellevància en el camp de la llengua i
la literatura catalanes de l’època, exposicions, concerts, recitals, filmacions i l’edició de
publicacions.
Des del moment de la seva creació, els principals objectius que Sa Fundació pretenia
assolir, eren els següents:
•
•
•

Adquirir i conservar el patrimoni documental relacionat amb Felanitx i Mallorca
amb la intenció d’anar ampliant la biblioteca de la institució
Funcionar com a Museu Etnogràfic
Realitzar activitats culturals

Com hem pogut observar, Sa Fundació fou una entitat molt activa que va dur a terme una
gran tasca de difusió de la cultura mallorquina; per tant podem dir que va complir de
manera satisfactòria els objectius que en un primer moment es va fixar. Malauradament,
aquest museu entrà en retrocés a l’any 1989 arrel de la creació del Centre Cultural,
institució que depèn de l’Ajuntament de Felanitx. D’aleshores, el Centre Cultural va passar
a ser el nucli de totes les activitats culturals que es realitzaven al municipi. No obstant
això, Sa Fundació no va aturar la seva tasca de difusió de la cultura, ja que fins a dia d’avui
ha editat nombroses publicacions i materials audiovisuals sobre Felanitx.
Al 2016, arrel del conveni signat entre Sa Fundació i l’Ajuntament de Felanitx, aquesta
institució ha encetat una nova etapa marcada principalment per dos fets: l’elaboració d’un
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nou discurs museogràfic i la catalogació del fons documental -llibres sobre Felanitx i
Mallorca i manuscrits-. La principal col·lecció d’aquesta institució és la d’etnografia, que
conté una mostra d’estris de cuina, peces relacionades amb l’àmbit de l’agricultura i eines
i instruments de diferents oficis. A més, cal destacar la secció de Prehistòria que compta
amb les col·leccions de Miquel Bordoy i d’Andreu Vidal i, la col·lecció d’ivoris donada al
1971 per Nicolau Nicolau. Per acabar, el museu també inclou escultura religiosa,
instruments musicals, fotografies antigues del municipi i una petita col·lecció de
numismàtica.

CONSIDERACIONS FINALS
En primer lloc, podem considerar que el principal motiu de totes les donacions i actes que
realitzà tenien la voluntat de retre homenatge als seus avantpassats i a la seva pròpia
persona, i també de deixar constància del seu pas pel món terrenal. No obstant això,
també demostrà, d’alguna manera, l’elevat poder adquisitiu que tenia, en una època en
que la situació econòmica no era favorable per a tothom.
En segon lloc, i tenint en conte la seva trajectòria i la seva darrera gran donació al
municipi, podem remarcar el poc reconeixement que, en el seu moment, va rebre Mn.
Cosme Bauçà per part de les institucions municipals ja que, com consta en les seves dades
biogràfiques, totes les mencions cap a la seva persona -per part d’aquestes institucions- es
van realitzar a títol pòstum. Baix el meu punt de vista penso que no es va tenir la suficient
consciència de la important tasca que Mn. Cosme Bauçà va iniciar impulsant la creació de
Sa Fundació, l’objectiu de la qual era la protecció i difusió de la cultura mallorquina; fet
summament necessari tenint en conte el context polític de l’època (década de 1960). En
tercer lloc, tots aquells que estimem la cultura ens podem considerar afortunats, ja que en
un primer moment Mn. Cosme Bauçà contemplava la possibilitat de donar el seu valuós
llegat a la Societat Arqueològica Lul·liana, però finalment decidí que quedaria a Felanitx.
En darrer lloc, voldria citar una frase escrita per Francesc Riera que queda recollida a la
publicació Cosme Bauçà. Vida i obra d'un home excepcional de Joan Maimó: “Se'n va anar
d'aquest món amb el trist convenciment que Felanitx, o almenys l'Ajuntament, no li havia
fet justícia; i el cas és que tenia raó. Aquella medalla pòstuma concedida a corre-cuita va
ser una reparació tardana i paròdica que no honorà ningú” (Maimó, 2000, p.89). Per tant,
aquest article s’ha escrit amb el propòsit de ser un petit homenatge cap a la seva persona i
pal·liar, des de la distància temporal que ens separa, aquell sentiment agredolç que el
perseguí bona part de la seva vida.

RECURSOS
a) Bibliografia
BAUZÁ, C. (1910): Álbum Trinitario. Impremta Amengual i Muntaner. 132p.
MAIMÓ, J. (2000): Cosme Bauçà, vida i obra d’un home excepcional. Ajuntament de
Felanitx. 113p.
ROSSELLÓ, R. (2015): Escuts i heràldica a Felanitx. Gràfiques Llòpis. 166p.
XAMENA, P. (1980): Religioses Trinitàries de Mallorca. Gràfiques Miramar. 213p.
56

IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

XAMENA, P. (1994): Visita a l’església del Convent de Sant Agustí de Felanitx. Confraria de
Sant Agustí. 71p.
b) Fonts arxivístiques
Àlbum de Fotografies nº 6. Arxiu Fundació Museu Cosme Bauçà.
Escritores de Felanitx. Arxiu Fundació Museu Cosme Bauçà, Mn. 53.
Festes de Santa Apol·lònia i de Sant Cosme i Sant Damià fundades per Mn. Cosme Bauçà.
Arxiu Fundació Museu Cosme Bauçà, Mn. 57.
Festes fundades a l’Església de Portocolom. Arxiu Fundació Museu Cosme Bauçà, Mn. 58.
Festa de Santa Catalina Tomàs fundada per Mn. Cosme Bauçà. Arxiu Fundació Museu
Cosme Bauçà, Mn. 59.
c)Imatges
Figura 1: XAMENA, P. (1980): Religioses Trinitàries de Mallorca, Palma, Gràfiques Miramar,
pàg.81.
Figures 2 i 7: Memorias íntimas. Arxiu Fundació Museu Cosme Bauçà, Mn. 50-51.
La resta de figures: Maria Mesquida Artigues

AGRAÏMENTS
Pedro Mestre Canet
Sebastià Barceló Obrador (a) guingaia
Parròquia de Sant Miquel de Felanitx i al seu Rector Mn. Josep Cerdà
Convent de les Germanes Trinitàries de Palma

57

